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Besluitenlijst raadsvergadering  7 juli 2021  datum :7 juli 2021  van :A.W.L. Piersma  doorkiesnr :411  afdeling :Griffie     Griffie   onderwerp :Concept besluitenlijst raadsvergadering 7 juli 2021 registratie code :21B.07647   Concept besluitenlijst digitale vergadering gemeenteraad van 7 juli 2021  Aanwezig: Voorzitter: drs. R.J. van der Zwaag Griffier plv.: mr. A.W.L. Piersma  Leden: Fractie SGP/ChristenUnie de leden: A.W. Maris, J.M.I. Wisse, A.N. te Sligte, A.L. Jacobse en J. Melse. Fractie PvdA/GroenLinks de leden: P.H.J.L. Meijs, T. Lievense, P. Blom, W.J.M. Rijken en A. van Vliet Fractie DTV de leden: S. Sparreboom en J.A. de Buck Fractie VVD de leden: C.C.W. van den Berge, M. Osté-Aarnoutse en L.V.M. van den Berg. Fractie CDA de leden: L.C. Meijers, J.W. Sanderse en B. van Hese. Fractie Hart voor Veere (HVV): S. van Kervinck.  Mede aanwezig: de wethouders C. Maas, P.A.C. Wisse en L.A. Roelse.    01 Opening  De voorzitter opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom. Hij constateert dat iedereen digitaal aanwezig is.   Hij geeft aan dat de Lijst van Kervinck van naam gewijzigd is in Hart Voor Veere (HVV).  02 Vaststellen agenda  De voorzitter meldt dat de door de fractie SGP/ChristenUnie ingediende motie is bijgevoegd. Fractie SGP/ChristenUnie meldt over agendapunt 14 dat er alleen vragen zijn over de aangedragen stukken. Agenderen is niet nodig, zoals de memo aangaf. De agenda wordt vastgesteld.     
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2 03 Beëdiging steunfractielid  De heer C.A. den Hamer van de fractie DTV wordt beëdigd als steunfractielid door het afleggen van de belofte.  04 Spreekrecht voor de burgers  M.b.t. Agendapunt 10 Vaststellen van de 5de herziening Bestemmingsplan Buitengebied 1. de heer A.H. van Leeuwen, van Van Leeuwen Advies, namens  a. de 16 personen m.b.t. zienswijze 10 b. de personen m.b.t. zienswijze 5 en zienswijze 11 2. de heer T. Lokerse, van Lokerse Architecten (via Zoom), namens de personen m.b.t. zienswijze 4 (Pompstation 1, 6 en 8); 3. de heer T. Pol en mevrouw S. Dekkers (via Zoom), namens actiegroep -Resort Zoutelande Nee-. 4. de heer J. Stuart, eigenaar strandhuisje te Dishoek en ook namens Strandvereniging Dishoek e.o. .  Ad 1a: De heer A.H. van Leeuwen, Van Leeuwen Advies, namens de 16 personen m.b.t. zienswijze 10 geeft een inspraakreactie m.b.t. zienswijze 10. Hij geeft samengevat aan dat de reactie op de zienswijze niet erg inhoudelijk is. Hij vindt dat kwalijk. Hij is nog steeds niet in het bezit van de omgevingsvergunning. Hierdoor staat hij op achterstand. Art. 170 Gemeentewet geeft aan dat de burgemeester daar op toeziet. Hij vindt dat als de raad dit overneemt dat dit dan kwalijk is, want dan wordt er niet op eerdere stukken ingegaan. Waarom is er nog steeds geen besluit op het verzoek van een fors aantal mensen? Hij wenst graag een besluit want hij kan dan naar de bestuursrechter. De communicatie is nihil geweest. Onbekend is hoever het staat met de onderzoekingen van de afdeling RO.  Ad 1b: De heer A.H. van Leeuwen, Van Leeuwen Advies, namens de personen m.b.t. zienswijze 5 en zienswijze 11 geeft een inspraakreactie. Zijn inspraakreactie is bij dit agendapunt in Notubox geplaatst en bij dit verslag gevoegd. Fractie PvdA/GroenLinks vraagt over Boxmeer en als anders bestemd wordt of het veel geld zou kosten. Verder of het perse gekoppeld is aan de 5de herziening. Dhr. Van Leeuwen zegt een beleidsregel van Boxmeer toegestuurd te hebben. Deze beleidsregel ziet erop toe hoe een omgevingsvergunning in te trekken. Dat het geld gaat kosten zou goed kunnen. De projectontwikkelaar kan wel een verwijt gemaakt worden, want heeft 11 jaar op deze vergunning gezeten. Je zou ook een alternatieve invulling aan kunnen bieden, die meer past bij de schaal van de kern. Het is niet het enige project dat schuil gaat in de regelgeving van de gemeente Veere. Uw raad zou hier iets aan kunnen doen.  Ad 2: de heer T. Lokerse, van Lokerse Architecten (via Zoom), namens de personen m.b.t. zienswijze 4 (Pompstation 1, 6 en 8) geeft een inspraakreactie m.b.t. zienswijze 4. De inspraakreactie is bij dit agendapunt in Notubox geplaatst en bij dit verslag gevoegd. Fractie SGP/ChristenUnie zegt dat inspreker er 16 jaar woont. De 3de en 4de wijziging buitengebied is behandeld. Waarom is het nu actueel? Dhr. Lokerse zegt bezig te zijn het pompstation van mijn ouders over te nemen. Hij wil de biodiversiteit vergroten en heeft een groot aantal ideeën om dat uit te voeren. Om dat te bekostigen is voorgesteld meer mensen erbij te betrekken. Liefst medebewoners of recreanten dat is voorgelegd. De bedoeling is niet alles maar een aantal, zodat er extra handen en financiën komen om het te realiseren. Dit is via een principeverzoek ingediend in augustus. Het is niet op tijd behandeld en nu zonder overleg afgewezen. De gebouwtjes stonden er al en hij heeft er nu ideeën mee om er wat mee te doen. 



 

 

3 Fractie PvdA/GroenLinks vraagt of het klopt dat hij op nummer 8 woont en een andere familie op nummer 2 en of het klopt dat die familie zich niet in kan laten schrijven. Dhr. Lokerse weet het niet. Er zijn 4 woonbestemmingen. Heel lang geleden waren nummer 2 en 4 samengevoegd. De familie heeft het als samengevoegd gekocht en doet nu pogingen dat in tweeën te splitsen. Het bestemmingsplan is duidelijk er is maar één woonbestemming bij deze familie. Hij zegt verder n.a.v. vragen dat hij de brief waarin staat dat ze in een berging wonen heeft gestuurd aan alle fractievoorzitters en de griffie. Hij zegt over communicatie dat niemand langs is gekomen. Het principeverzoek lijkt nu aangewend om een burger te pesten. Het bestemmingsplan is duidelijk. Hij licht de gevolgde procedure toe. Een verzoek om een gesprek met de wethouder is afgewezen. Het klopt niet dat hij 2 kelders wil verbouwen tot recreatiewoning en het elektrahuisje en de 2 schuurtjes en 3 bedrijfswoningen. Dit zijn allemaal opties die geschetst zijn. Met één optie zou het al lukken. Hij wil geen projectontwikkelaar zijn.  Ad 3: de heer T. Pol en mevrouw S. Dekkers (via Zoom), namens actiegroep -Resort Zoutelande Nee-. Zij delen de spreektijd. Mw. Dekkers geeft onder meer aan één van de organisatoren van de actiegroep te zijn. Meer dan 100 mensen hebben zich aangesloten. De mogelijke komst van het Resort Zoutelande is de aanleiden. De groep wenst duidelijk te zijn over grootschalige recreatievergunningen. Ze doet suggesties voor betere communicatie, bijv. via de informatiesite over het Kaasboerterrein. Ze geeft aan dat de communicatie door de Dorpsraad Biggekerke slecht is. Niemand hoort wat, terwijl deze raad elke 14 dagen overleg heeft.  Dhr. Pol uit zijn zorgen over de grootschalige recreatie ontwikkelingen. Hij verzoekt dringend om duidelijke te zijn over de dreigende grootschalige vergunning. Hij spreekt de fractievoorzitter van de PvdA/GroenLinks aan. Twee jaar geleden stond in het partijprogramma van deze partij dat ze tegen uitbreiding van het toerisme zijn. Verder betwijfelt hij of het parkeerterrein wel groot genoeg is.  Fractie PvdA/GroenLinks voelt zich aangesproken. Vraagt hoe groot inspreker de 
financiële risico’s inschat. Wat is zijn advies? Dhr. Pol zegt dat de gemeente de handschoen op moet pakken en de risico’s moet nemen. Het komt op het conto van de gemeente. Hij stelt voor om van het terrein woningen voor starters, senioren, etc. te maken. Hij zegt verder n.a.v. vragen dat de communicatie van de dorpsraad niet goed is. Hij kan begrijpen dat de plannen als een verrassing kwamen en dat het grote financiële consequenties heeft het anders in te richten. Hij is verder van mening dat zaken niet alleen via de dorpsraad hoeven te verlopen, maar dat er ook andere contacten zijn.  Ad 4: De heer J. Stuart, eigenaar strandhuisje te Dishoek en ook namens Strandvereniging Dishoek e.o. Samengevat geeft inspreker aan, dat de belangenvereniging niet op de hoogte is gesteld van de tervisielegging. Het ontwerpbestemmingsplan is ook niet gecommuniceerd om mee te doen als belanghebbende. Hij probeert nu nog iets te redden van de belangen. Geldt de maatvoering voor alleen nieuwe huisjes of ook bestaande huisjes, want dan ontstaan gigantische problemen. Plotseling blijkt 4,5 meter de hoogte te zijn. De 5 meter was al een probleem. De SSV hanteert 3,5 meter. De wijze van meten schets verbazing. Het gaat om paalwoningen. Wordt er vanaf het zand gemeten of vanaf de onderkant strandhuisje. Hij eist dat de vloerhoogte het uitgangspunt is. Daarnaast is er nog het oppervlak. Hij vraagt zich af of de eigenaren van de huidige huisjes die er al jaren staan niet bang hoeven te zijn dat ze er volgend jaar af moeten. Dhr. Stuart zegt n.a.v. vragen dat hij enkele weken geleden hoorde over de tervisielegging, maar toen hij informeerde was de termijn al voorbij. Er is een reactie geschreven die bij u ligt. Als het om de hoogte gaat dan gaat het om minstens 100 huisjes.   



 

 

4  05 Vragenuur  Wethouder Wisse meldt over de aanbesteding leerlingenvervoer, dat de rechter vandaag heeft geoordeeld op een bezwaar en bezwaarmaker is in het gelijk gesteld. De loting moet over. Dat vindt ook plaats. Het komt morgen ook in de krant.  Fractie VVD vraagt hoe het staat met de toeristeninformatiepunten in Zoutelande en Oostkapelle.  Wethouder Roelse zegt samen met de dorpsraad en Zomid in gesprek te zijn. Ze  wisselen ideeën uit hoe dit het best te doen. Het blijkt wat meer tijd te kosten. Wellicht is er iets te makkelijk over gedacht, dat is een leerpunt. Hij zal het meenemen in de evaluatie. Hij wenst het zo snel mogelijk, maar kan geen concrete termijn noemen want hij is van meerdere partijen afhankelijk. Het is op 1 juli gelukt qua huisvesting, maar niet qua invulling van de vacatures. De bemensing is lastig.  Fractie PvdA/GroenLinks vraagt naar de leegstand in Koudekerke. Wethouder Maas zal dit via een memo doen toekomen als het plan is beoordeeld.  06 Vaststellen ontwerp besluitenlijst raadsvergadering 3 juni 2021  De besluitenlijst van de vergadering van 3 juni 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.   07 Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad  SGP/ChristenUnie verwijst naar de toezegging met nummer 31: Mogelijkheden twee onder-een-kap en vrijstaande woning Bouwlust III  > bouwlust III en kavel speeltuin. Het staat er niet goed erin. De wethouder heeft dit zo niet toegezegd. Wethouder Maas zegt dat het inderdaad niet klopt. Hij heeft nadrukkelijk het blokje speeltuin genoemd.  De voorzitter zegt dat naar de toezegging gekeken wordt om deze aan te passen. De lijst van toezeggingen wordt voor het overige vastgesteld.  08 Jaarstukken 2020  De voorzitter zegt dat fractie SGP/ChristenUnie het eerst het woord heeft, n.a.v. het via het lot getrokken nummer 6.  In reactie op het voorliggende raadsvoorstel wordt door de diverse fracties onder meer bedankt voor het opstellen van de stukken en de wijze van beantwoording van de vragen. Verder wordt het volgende naar voren gebracht: suggesties om de stukken in de toekomst leesbaarder te maken; hoe zit het met Stal de Braamhof  en de herstructurering van bedrijventerrein het Karreveld? De wijze van boeken van de mindere parkeeropbrengst dan verwacht; hoe zit het dat de gelden voor verduurzamen van woningen niet besteed zijn? Wethouder Wisse dankt voor de dankbetuigingen en zal het overdragen aan de organisatie. Hij zegt over de leesbaarheid dat dit een goed punt is. Hij verwijst hiervoor ook naar de systematiek van Pepperflow. Hij kan een mooie slag maken met bijvoorbeeld een infographic richting de begroting. Hij zegt dat de parkeeropbrengsten kunnen fluctueren afhankelijk van het weer. Hij heeft al toegezegd te werken aan een parkeerfonds dat zich doorontwikkelt tot een mobiliteitsfonds. Hij zegt over de wijze van boeken, dat in de begroting een inschatting gemaakt wordt. Er zijn altijd 
aanpassingen. Lopende het jaar rapporteer je de afwijkingen en benoem je de risico’s. Het weerstandsvermogen is dermate groot dat de gemeente ruimschoots de risico’s kan dragen. Hij begrijpt de vraag en is er scherp op. Hij kan nu niet meer doen dan dat wat is gedaan. Wethouder Maas zegt over de Braamhof, dat een tijd geleden er een memo over gestuurd is. Er was geen goede ruimtelijke onderbouwing. De betrokkene wil proberen 



 

 

5 de zaak rond te krijgen. Daar is een termijn voor geboden. Het gesprek komt nog. Hij houdt de raad ervan op de hoogte. De consequenties voor het Karreveld worden scherp in de gaten gehouden. Hij weet niet of er al uitstel is gevraagd voor de subsidietermijn m.b.t. het Karreveld, maar doet die afweging binnenkort. Het moment daarvoor is bij het wel of niet doorgaan van het plan. Hij zegt over verduurzaming van woningen dat het waarschijnlijk gaat om het geld dat we nu gaan gebruiken voor de cofinanciering van de subsidieaanvraag voor het landelijke Volkshuisvestingsfonds voor verduurzamen en levensloopbestendig maken van de woningen in Biggekerke en Zoutelande. Wethouder Roelse zegt dat is correct.  Ingestemd wordt met het voorliggende voorstel. De raad besluit unaniem tot 1. Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 vast te stellen.  2. Het rekeningresultaat 2020 te bestemmen zoals voorgesteld.  3. In te stemmen met het doorschuiven van budgetten, waar in 2020 niet over is beschikt uit reserves.  4. In te stemmen met de actualisatie van de grondexploitaties  09 1ste Bestuursrapportage 2021  In reactie op het voorliggende raadsvoorstel wordt door de diverse fracties het volgende naar voren gebracht: het gemis aan concrete prestatie indicatoren; of de mindere opbrengst vanwege Bouwlust III niet meegenomen moest worden; hoe zit het met de meicirculaire. Wethouder Wisse zegt dat het om een groeimodel gaat, een dynamisch proces. Hij gaat ermee aan de slag. De cijfers m.b.t. Bouwlust III worden meegenomen in de volgende Burap. De meicirculaire kwam later dan het opstellen van dit stuk. De voorzitter merkt op dat beslispunt 1 van het raadsvoorstel moet lezen eerste bestuursrapportage i.p.v. tweede bestuursrapportage.  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel onder wijziging van beslispunt 1 in ‘eerste’ bestuursrapportage i.p.v. ‘tweede’ bestuursrapportage.  De raad besluit met 10 stemmen voor (fracties PvdA/GroenLinks, CDA en DTV) en 9 stemmen tegen (fracties SGP/ChristenUnie, VVD en HVV) tot  1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2021.  2. De begrotingswijzigingen 1 t/m 5 vast te stellen.  
3. Het resultaat van de rapportage, € 1.772.000 negatief, te dekken uit de algemene reserve.  4. In te stemmen met diverse mutaties in de bestemmingsreserves.  
5. In te stemmen om een bedrag van € 131.000 beschikbaar stellen voor de versterking van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) en te dekken uit de algemene reserve.   10 5de Herziening bestemmingsplan Buitengebied  Bij dit onderwerp zijn gisteren een memo en diverse aangepaste en nieuwe stukken in Notubox geplaatst. Zie ook de memo die bij agendapunt 1 in Notubox is geplaatst. In reactie op het voorliggende raadsvoorstel wordt door de diverse fracties onder meer het volgende naar voren gebracht: hoe zit het met de communicatie? Kan dat wat inspreker, dhr. Lokerse. wenst nog opgenomen worden? Wanneer komt de 6de herziening? Hoe zit het met de standhuisjes n.a.v. inspreker? Hoe zit het met de Kaasboer? Kan de vergunning ingetrokken worden? Waarom is er nog geen besluit op het verzoek om intrekking? Zijn de gevolgen onderzocht m.b.t. de strandhuisjes? Als 



 

 

6 het alleen voor nieuwe huisjes geldt, maar het bestemmingsplan geeft aan er mogen geen nieuwe bij, wat voor zin heeft het dan? Hoe komt het dat er geen gesprek met de wethouder mogelijk is? Wethouder Maas geeft een toelichting over de aanvulling van de stukken en wijziging van de stukken. Dit kwam doordat de termijn nog doorliep. Hij zegt graag in gesprek te gaan met dhr. Lokerse over de door het college gestuurde brief. Niet altijd is een gesprek met een wethouder mogelijk en kunnen ook ambtelijk gesprekken plaatsvinden. Hij gaat met inspreker over het Pompstation in gesprek. Hij moet het antwoord schuldig blijven over wanneer de 6de herziening er is. Hij wil de strandslaaphuisjes goed regelen op de minst bezwarende manier en ook in overleg. Wethouder Roelse is een keer aanwezig geweest en ook ambtenaren op ledenvergaderingen. Het college wenst het zo te regelen dat het vergunning vrij is maar wel voldoet aan een bouwvlak. Het had beter geweest als ze ook aan het eind van het proces meegenomen waren, maar ze zijn van de goede bedoelingen op de hoogte. Verder is het beleid van de SSV en de Kustvisie van belang. De hoogte wordt gemeten vanaf de begaande grondvloer en niet vanaf het zand. Een enkel bestaand geval zal een overschrijding hebben. Dan kan daar maatwerk op toegepast worden. Er 
is nog ruimte voor zo’n 10 nieuwe huisjes. Ook bij vervanging gelden de nieuwe regels. Verder geldt er overgangsrecht. Hij zegt over de Kaasboer te kijken naar de uitvoerbarheid van de verleende vergunning en daarna kijken naar het verzoek om de vergunning in te trekken. Naar aanleiding van vragen over de 6de herziening wanneer deze er komt, zegt hij toe dat hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over gegeven wordt. Toezegging:  Wethouder Maas zegt toe op de vraag van de SGP/ChristenUnie wanneer de 6de herziening Bestemmingsplan Buitengebied er is, hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven.  De voorzitter zegt dat het artikel 13.2.2 d en het artikel 16.2.2 c van de herziening worden geacht te zijn gewijzigd van 5,00 meter in 4,50 meter en brengt het raadsvoorstel in stemming.  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. De overwegingen ten aanzien van de ingediende zienswijzen, zoals opgenomen in het zienswijzenrapport en de in het zienswijzenrapport opgenomen ambtshalve aanpassingen, overnemen.  2. Besluiten om geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.  3. Op grond van artikel 3.8 lid 1, sub e Wet ruimtelijke ordening het ontwerp 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied met de daarbij behorende digitale bestanden bekend als NL.IMRO.0717.0174BPBgbH5-OW01 gewijzigd vast te stellen.   11 Stedenbouwkundig plan en grondexploitatie MFA-locaties Aagtekerke  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. In te stemmen met het stedenbouwkundig plan voor de MFA locaties in Aagtekerke. 2. In te stemmen met het grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting voor de MFA locaties in Aagtekerke en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar stellen van € 872.000,-.  
3. Conform BBV voorschriften een voorziening treffen van € 400.000,- door 
onttrekking uit de volgende reserves: € 20.000,- Reserve lokaal onderwijsbeleid € 380.000,- Reserve maatschappelijke voorzieningen.   



 

 

7 12 Programmabegroting GGD 2022-2025  Van de fractie SGP/ChristenUnie is een motie ontvangen, zie bijlage. De motie is hierbij gevoegd en is in Notubox geplaatst. De fractie licht de motie toe en leest deze voor.  In reactie op de motie en het voorliggende raadsvoorstel wordt door de diverse fracties het volgende naar voren gebracht: steun voor het raadsvoorstel en graag de reactie van de wethouder op de motie; wat is de consequentie van de motie? Wethouder Maas dankt voor de steun voor het raadsvoorstel. Hij zal het besluit vrijdag in het AB meenemen. Veere heeft een relatief kleine stem, omdat het om gewogen stemmen gaat. Hij vindt het nog iets te vroeg voor de motie, maar begrijpt de behoefte. Hij refereert aan een mogelijk onderzoek door de Rekenkamercommissie of Zeeuwse rekenkamercommissies. Hij zou graag de resultaten van die onderzoeken afwachten. Bij zo’n onderzoek wordt ingegaan op de gewenste constructie. De situatie met Intervence is uitzonderlijk. Hij vindt niet dat er sprake is van weeffouten, maar er kan wel naar de kaderstellende en controlerende rollen gekeken worden, dat gaan de rekenkamercommissies doen als ze een onderzoek starten.  2de termijn Door de diverse fracties vindt discussie plaats over de wenselijkheid van een andere constructie en over wel of niet eerst evalueren. Verder de signaal functie van een dergelijke motie.    Schorsing voor 10 minuten.  Fractie SGP/ChristenUnie handhaaft de motie. Er zijn meer gemeenten die een dergelijke motie hebben aangenomen. Het mogelijke onderzoek van de Rekenkamercommissie(s) is pas volgend jaar april/mei op zijn vroegst gereed, dat duurt te lang.  Na discussie vindt nog een korte schorsing plaats. De voorzitter heropent de vergadering en brengt het raadsvoorstel en de motie in stemming.  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. Instemmen met de Programmabegroting GGD 2022-2025.  2. De extra bijdrage voor 2022 en verder te verwerken in de gemeentelijke begroting 2022.  
3. Een gewijzigd bedrag voor de kosten jeugdhulp in natura (€ 4.780.609) in de programmabegroting 2022-2025 van de GR GGD op te nemen voor de gemeente Veere.  4. Instemmen met de eerste begrotingswijziging 2021 van de IJZ.  5. De incidentele kosten hiervan dekken uit Eenmalig onvoorzien voor 2021. De structurele kosten verwerken in de gemeentelijke begroting 2022.  6. Instemmen met de eerste begrotingswijziging 2022 van de IJZ.  7. De structurele kosten hiervan verwerken in de gemeentelijke begroting 2022.  De motie Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland: Het dictum van de motie luidt: - in het bestuur van de GGD Zeeland en de Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland (IJZ) op met spoed de volgende zaken te bewerkstelligen;  

 de Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland (IJZ) wordt los gemaakt van de GGD Zeeland en wordt een zelfstandige gemeenschappelijke regeling;  
 de nieuw te vormen gemeenschappelijke regeling IJZ legt tenminste de volgende stukken jaarlijks voor aan de gemeenteraden van de 



 

 

8 deelnemende gemeenten om deze in staat te stellen daarover, vóór definitieve vaststelling, zienswijzen in te dienen; jaarplan, begroting, jaarstukken en periodieke rapportages;  
 de deelnemende gemeenten krijgen in de nieuw te vormen gemeenschappelijke regeling IJZ een gewogen stem zoals dat ook het geval is bij de GGD Zeeland;  
 de nieuw te vormen gemeenschappelijke regeling IJZ krijgt een raadsklankbordgroep naar voorbeeld van de Veiligheidsregio Zeeland;  De motie is na stemming aangenomen met 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen. Voor zijn de fracties SGP/ChristenUnie, VVD, HVV en CDA . Tegen zijn de fracties DTV en PvdA/GroenLinks.   13. Hamerstukken, deze worden allen unaniem aangenomen.  13.01 Stedenbouwkundig plan & grondexploitatie Bouwlust III  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot  1. In te stemmen met het stedenbouwkundig plan voor Bouwlust III in Aagtekerke  2. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting voor Bouwlust III en hiervoor een extra uitvoeringskrediet 

van € 350.000,- beschikbaar stellen   13.02 Zonnepanelen MFA Zoutelande  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. Aanbrengen zonnepanelen MFA Zoutelande  2. Hiervoor opdracht verstrekken aan Fraanje Van de Velde  
3. Hiervoor investeringsbudget van € 59.370,- incl. niet compensabele BTW beschikbaar stellen  
4. De kapitaallasten van € 4.477,- dekken uit de lagere energiekosten van € 8.817,- per jaar  5. Het saldo toevoegen aan de stelpost energiebesparing  6. In stemmen met afwijking van inkoopbeleid, en niet meervoudig aanbesteden.   13.03 Rapport Rekenkamercommissie Onderzoek Grondbeleid in Perspectief  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot -Het rapport onder dankzegging aanvaarden.  -De conclusies en aanbevelingen uit het rapport onderschrijven.  -Het college te verzoeken binnen een termijn van drie maanden te komen met een plan van aanpak met tijdsplanning over het geven van uitvoering aan de aanbevelingen.     



 

 

9 13.04 Budget renovatie zwembad De Goudvijver te Serooskerke  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 
1. Besluiten om aanvullend een bedrag van € 371.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor de renovatie van zwembad De Goudvijver te Serooskerke.  
2. Besluiten om aanvullend een bedrag van € 94.000 euro (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van een folie in de baden.  
3. Besluiten om aanvullend een bedrag van € 13.000 (incl. BTW) beschikbaar te stellen voor een tillift.  
4. Deze bedragen van totaal € 478.000 te dekken door de te ramen SPUK subsidie van 
€ 181.500.  5. De kapitaallasten van € 13.787 van het restant krediet van € 296.500 (€ 478.000 - 
€ 181.500) te dekken door verhoging raming opbrengst entree- en lesgelden.   13.05 Financiële stukken 2020, 2021 en 2022 Veiligheidsregio Zeeland  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. Instemmen met de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Zeeland en het positief 
saldo van € 1.592.009 te verdelen via apart bestuursvoorstel(zie onder 2);  2. Instemmen met de bestemming van het voorlopig positief resultaat van € 1.592.009 over het boekjaar 2020;  
3. Het te ontvangen bedrag voor de gemeente Veere van € 36.766 toe te voegen aan de Algemene Reserve;  4. Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Zeeland;  5. Instemmen met de programmabegroting 2022 van de Veiligheidsregio Zeeland;  6. De bijdragen uit de meerjarenraming VRZ op te nemen in de meerjarenraming van de gemeente Veere.   13.06 1ste begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2022 Zeeuws Archief  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. Instemmen met de 1e Begrotingswijziging 2021  2. De extra bijdrage 2021 dekken uit eenmalig onvoorzien 2021  3. Instemmen met de meerjarenbegroting 2022.  4. De extra bijdrage vanuit de meerjarenbegroting 2022 verwerken in de gemeentelijke begroting 2022.    13.07 Gunning opdracht accountantscontrole jaarrekening 2021 en 2022 Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. In te stemmen met de gunning van de opdracht voor de controle van de jaarrekening over 2021 en 2022 aan Baker Tilly Accountants.  2. De extra kosten 2021 te dekken uit eenmalig onvoorzien 2021.  3. De extra kosten 2022 te verwerken in de begroting 2022.  4. Geheimhouding te leggen op de Kostenspecificatie accountant Veere 2021 (Corsa nummer: 21B.07220)  



 

 

10  13.08 Vaststellen omvang griffie en uitvoering geven aan de gevolgen daarvan  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. In te stemmen met een structurele formatie van 2,1 fte voor het faciliteren van het primaire vergaderproces, de administratieve afwikkeling daarvan en formatieve ruimte om invulling te geven aan de door de raad gewenste procesmatige ondersteuning en strategische positionering;  2. In te stemmen met structurele administratieve ondersteuning van 0,5 fte op het niveau schaal 7, om ruimte te maken voor de politiek faciliterende procesrol van de griffier;  3. De vacatures voor commissiegriffier/ raadsadviseur (0,5 fte) en administratief medewerker (0,5 fte) open te stellen;  
4. De structurele extra loonkosten van € 38.210,- bij de griffie mee nemen in de begroting voor 2022.   13.09 Bekrachtigen geheimhouding op memo Maatschappelijke Voorzieningen  Ingestemd wordt met het voorliggende raadsvoorstel. De raad besluit unaniem tot 1. Bekrachtiging vertrouwelijke inzage onder geheimhouding van financiële stukken over project Maatschappelijke Voorzieningen tot beëindiging uitvoering werkzaamheden fase 1.  14 Ingekomen stukken  Fractie VVD heeft vragen gesteld n.a.v. de Ingekomen stukken, deze zijn opgenomen in de memo van vanmorgen die in Notubox is geplaatst bij agendapunt 1. Fractie VVD geeft aan geen onmiddellijke beantwoording te verwachten. Wethouder Maas beantwoordt de vragen over 14.01.09 en 14.01.30 Ontwikkeling Sociaal Domein en uitvoeringsprogramma en Onderzoek en herpositionering en uitvoering centrumtaken. Het lijkt hem heel goed om in september in een RIB hierover breed van gedachten te wisselen. Wellicht ook dan nog wat andere onderwerpen.  Wethouder Wisse beantwoordt de vragen van de VVD over 14.04.11 invulling fasering en 14.04.13 opzet evaluatie parkeerbeleid. Hij zegt dat het om de fasering van twee parkeerterreinen gaat. De ene is tussen strand Koudekerke en Vebenabos/Westduin en verder een groter parkeerterrein van Wielemaker. De toeristisch gebonden vergunningen zijn alle vergunningen die direct of indirect met toerisme te maken hebben. Fractie VVD zegt dat het gaat om vragen over de evaluatie. Ze hoeft er nu geen antwoord op als het maar bij de evaluatie wordt meegenomen. Wethouder Wisse zegt er mee aan de slag te gaan.   Wethouder Wisse beantwoordt de vragen van de fractie VVD over 14.04.15 Toekomst tennis- en korfbalverenigingen/erfpachtovereenkomst. Wethouder Wisse zegt over de overcapaciteit, dat er onderzoek is gedaan naar een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Alle verenigingen krijgen op dit moment het advies de gebruikersovereenkomst te verlengen. Dat gebeurt voor de komende 5 jaar. De overcapaciteit was op dit moment geen reden om de overeenkomst anders in te steken. Het ledenaantal fluctueert erg. Samen met de verenigingen wordt gekeken naar hoe de accommodaties toekomstbestendig te maken. Hij zegt over de aanbeveling m.b.t. differentiëren, daar nu geen reden toe te hebben. We kijken naar een langere termijn. Ieder jaar aanpassen is niet zinvol. Als je nu iets opheft, dan blijkt 



 

 

11 over een jaar het er weer bij te moeten. In die vijf jaar kijken naar de ontwikkelingen en mogelijkheden. Hij weet niet waarom er geen informatie in stond over de ledenaantallen van de korfbalvereniging. Hij is niet de opsteller van het onderzoek.  Fractie SGP/ChristenUnie heeft vragen over ingekomen stukken: 14.01.22 Westkapelle, Noordweg/Kerkeweg, verzoek om aandacht voor reactie n.a.v. de draagvlakmeting voor de locatiekeuze MFA Westkapelle. Fractie SGP/ChristenUnie vraagt op welke wijze het college omgaat met de gestelde vragen in de brief; hoe wordt tegemoetgekomen aan het verzoek om de aangedragen punten aan de verslaglegging toe te voegen; op welke wijze wordt de aanvullende informatie meegenomen in de draagvlakmeting. Wethouder Maas zegt dat al eerder aangegeven te hebben dat correspondentie die te maken heeft met de locatie van het dorpshuis, etc. allemaal wordt betrokken bij de draagvlakmeting. Iedereen die een brief schrijft, krijgt netjes antwoord. Hij weet niet hoe het zit met opname in de verslaglegging. 14.01.28 Behandeling zienswijze ontwerpbestemmingsplan Waterpark Veerse Meer 2020. Fractie SGP/ChristenUnie vraagt wat de verdere actie is nu de zienswijze van de gemeente Veere niet leidt tot aanpassingen.  Wethouder Maas zegt dat de reactie op de zienswijze op pagina 102 staat. Het college wacht het besluit van de gemeenteraad van Middelburg af.  14.05.04 Beantwoording vragen fractie SGP/ChristenUnie m.b.t. geldleningen. Fractie SGP/ChristenUnie vraagt m.b.t. de lineaire aflossingen of er een mogelijkheid is vervroegt af te lossen. Is het mogelijk bij de integrale manier van financieren dat die gelden voor andere investeringen gebruikt worden en dat dan een uitputting ontstaat op de investeringsruimte? Zijn er kosten aan een overschot, die via de SKB aangehouden worden, verbonden? Wethouder Wisse zegt dat bij vervroegd aflossen dan vaak een boete betaald wordt.  Heel vaak moet de gemeente de geldmarkt op voor leningen voor allerlei zaken. Mochten we het geld niet voor de nu beoogde doelen nodig hebben dan kunnen we het daarvoor gebruiken. Als dat niet lukt dan moeten we het geld van onze lening terugstorten. We mogen niet aan schatkistbankieren doen. Het geld moet teruggestort worden. Daar betalen we geen boeterente over. We moeten wel aan de verplichting voldoen van de lening die we nu aangegaan zijn.   Fractie CDA vraagt over de volgende stukken: Graag doorsturen naar de commissies: 14.01.36 Zienswijzen hotel The WigWam > graag de stand van zaken rondom de afhandeling van deze zienswijzen en voortgang project. Meerdere stukken m.b.t. zienswijzen Nijverheidsweg: er zijn erg veel zienswijzen  waar zit de weerstand en is dit op te lossen? Wethouder Roelse zegt over 14.01.36 zegt dat de raad het tijdspad omtrent hotel The Wigwam krijgt of al heeft ontvangen. De zienswijze wordt op dit moment verwerkt. De voortgang van het project is daarvan afhankelijk. Later in september komt het voorstel terug naar de raad.  De voorzitter zegt dat als er een voorstel over dit onderwerp in de commissie van september zit dan wordt het verder niet geagendeerd. Zo niet, dan wel bespreken.  Fractie PvdA/GroenLinks verzoekt de stukken  14.01.06 Tussentijdse rapportage Orionis 2021,  14.01.09 Ontwikkelagenda Sociaal Domein en Uitvoeringsprogramma 2021/2021 en  14.01.30 Onderzoek herpositionering en uitvoering centrumtaken  te agenderen voor de commissie MO of een RIB. Hij zegt zich ongerust te maken over de beweging op Walcheren en wat die stukken betekenen voor onze gemeente.  Wethouder Maas zegt al eerder aangegeven te hebben dat twee onderwerpen in een RIB te willen bespreken. Nu wordt verzocht Orionis toe te voegen. Hij is bereid de directeur van Orionis uit te nodigen voor een toelichting. De voorzitter zegt het te bespreken in het presidium welke RIB dat wordt en of zaken 



 

 

12 gecombineerd kunnen worden.  Fractie PvdA/GroenLinks zegt over de stukken m.b.t. de Nijverheidsweg dat dit is meegenomen bij de vraag van de fractie CDA. Graag de zienswijzen goed meenemen in het proces.  Fractie PvdA/GroenLinks vraagt 14.01.56 Aanbieding ROB-advies te agenderen voor een commissie. Hij vraagt over 14.01.57 Verzoek aan colleges inzake continuering OZO, is het college voornemens deze club te verlengen? De voorzitter zegt dat zodra het stuk over de OZO in het college is geweest wordt u daarover geïnformeerd via de openbare stukken.  SGP/ChristenUnie merkt een omissie op bij agendapunt 14.04.01 Akkoord en Besluitenlijsten B&W, de besluitenlijst van week 25 staat er niet tussen. De voorzitter geeft aan dat er naar gekeken wordt.   15 Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.    


