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Ontwerp besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 11 april 2019.
Aanwezig:
Voorzitter: drs. R.J. van der Zwaag
Griffier: A.J.M. Anthonissen
Leden:
-fractie SGPChristenUnie de leden A.W. Maris, M. van den Bosse, A.L. Jacobse, A.N. te
Sligte en J.M.I. Wisse
-fractie PvdAGroenLinks de leden C. Maas, M.J.A.W. Walraven – Janssen, T. Lievense,
P.H.L.J. Meijs en P. Blom;
-fractie DTV: S. van Kervinck, L.A. Roelse, S. Sparreboom;
-fractie VVD: M. Osté – Aarnoutse, C.C.W. van den Berge, L.V.M. van den Berg;
-fractie CDA: L.C. Meijer, P.A.C. Wisse en J.W. Sanderse.

Mede aanwezig: wethouders J.Y.W. Steketee, A. Schot, A.J.M. van Halderen en
gemeentesecretaris J.F.M. Steinbusch.
1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering.
Verder is bepaald dat de stemmingen beginnen bij nr. 11 presentielijst, de
heer J.W. Sanderse.

2.

Vaststellen agenda.
Aan de agenda wordt toegevoegd de door de fractie PvdAGroenLinks
ingediende ‘Motie behoud cultureel erfgoed/ opstellen kerkenvisie.
Deze motie wordt agendapunt 19a.
Voor het overige wordt ingestemd met de agenda.

3. Spreekrecht voor de burgers
Voor het spreekrecht hebben zich aangemeld:

correspondentie-adres:
Postbus 1000
4357 ZV Domburg

tel.: 0118-555444
fax: 0118-555433
e-mail: gemeente@veere.nl

BNG: 285074571
IBAN: NL73BNGH0285074571
BIC: BNGHNL2G

bezoekadres:
Traverse 1
Domburg
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•De heer Jobse uit Oostkapelle spreekt niet in over een
agendapunt deze avond maar spreekt in over het algemene
beleid, ook uit het verleden en de mate waarin dit nog zichtbaar
is in het heden, van de gemeente Veere.
•Mevrouw Petra de Witte spreekt in namens de werkgroep
dorpsvisie Westkapelle en zij wil inspreken over MFA’s.
•De heer Frans Minderhoud, plv. voorzitter dorpsraad
Westkapelle spreekt over agendapunt 11 Voorstel
Uitgangspunten Tweede Woningen Veere 2019.
 de heer M. Kloeg, hotellier te Zoutelande spreekt mede
namens Koninklijke Horeca Nederland spreekt in naar
aanleiding van de gehouden Stranddagen.
De inspreekbijdragen worden als bijlage bij dit verslag gevoegd.

4.

Vragenuur
PvdA/Groenlinks heeft de volgende vragen gesteld over de
mogelijkheden om hemelwateropvang bij particulieren te
stimuleren.
Wethouder Schot beantwoordt de vragen als volgt.
1.Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheid om burgers
financieel te stimuleren daken en/of andere verharding van de
riolering af te koppelen?
Wij kijken daar positief tegenaan. Tijdens de informerende
raadscommissie van 1 april hebben we deze wens al vernomen.
2.Is het college ertoe bereid de mogelijkheid om een financiële
prikkel in te stellen, mee te nemen bij de uitwerking van het
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan?
Wij zullen enkele dilemma’s voorleggen tijdens de
oordeelsvormende raadsvergadering van september. Een van
deze dilemma’s gaat over het stimuleren van burgers om
schoon hemelwater af te koppelen.

5.

Besluitenlijst raadsvergadering van 28 februari 2019
De fractie SGPChristenUnie heeft een correctie op blz. 4 , 3e
alinea , 1e regel (het hele terrein hoeft niet te worden
ingevuld). Dit wordt in de besluitenlijst aangepast.
De raad stemt verder zonder verdere op- en/of aanmerkingen
unaniem in met de besluitenlijst van de raadsvergadering van
28 februari 2019.

6.

Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad.
Er wordt gesproken over toezegging Mijnendepot. Wethouder
Van Halderen deelt mede dat een en ander nu wordt
onderzocht en dat er een voorstel volgt samen met BOEI.
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Verder deelt hij mede dat het hem niet bekend is dat er een
partij het mijnendepot voor 1,5 miljoen wil kopen/daarin
investeren en exploiteren.
De lijst van toezeggingen wordt voor kennisgeving
aangenomen.

7.

1. Voorstel tot het benoemen van mevrouw J. Fröling per 1 mei 2019 tot
raadsgriffier van de gemeente Veere.
2. De kosten in 2019 € 58.692 dekken uit bestaande vacaturegelden.
3. Vanaf 2020 de kosten € 88.037 dekken uit bestaande vacaturegelden.

De raad besluit (bij acclamatie) unaniem:
1.mevrouw J. Fröling per 1 mei 2019 tot raadsgriffier van de
gemeente Veere te benoemen.
2.De kosten in 2019 € 58.692 dekken uit bestaande
vacaturegelden.
3.Vanaf 2020 de kosten € 88.037 dekken uit bestaande
vacaturegelden.
Mevrouw Froling wordt van harte welkom geheten. Na haar
benoeming legt mevrouw Froling de eed af.

8.

1. Voorstel tot het uitbreiden van het aantal arbeidsuren van de
waarnemend griffier/commissiegriffier van 3,6 uren naar 22 uren per
week, per 1 mei 2019, vooralsnog voor de duur van een jaar.
2. De kosten in 2019 € 36.263 dekken uit bestaande vacaturegelden voor
een bedrag van € 15.205 en voor € 21.058 dekken uit P3.
3. De kosten vanaf 2020 opnemen in de kadernota 2020.
De raad besluit unaniem:
1.tot het uitbreiden van het aantal arbeidsuren van de
waarnemend griffier/commissiegriffier van 3,6 uren naar 22
uren per week, per 1 mei 2019, vooralsnog voor de duur van
een jaar.
2. De kosten in 2019 € 36.263 dekken uit bestaande
vacaturegelden voor een bedrag van € 15.205 en voor
€ 21.058 dekken uit P3.
3.De kosten vanaf 2020 opnemen in de kadernota 2020.

9.

Initiatiefvoorstel fracties PvdAGroenLinks en CDA met betrekking tot
Maatschappelijk Vastgoed.

De fracties PvdAGroenLinks hebben een initiatiefvoorstel met
betrekking tot Maatschappelijk Vastgoed ingediend. Het nu
voorliggende initiatiefvoorstel is iets gewijzigd ten opzichte
van het in eerste instantie ingediende initiatiefvoorstel. In
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eerste termijn wordt dit toegelicht door de fracties CDA en
PvdAGroenLinks.
Alle overige fracties reageren hierop waarbij er
overeenstemming is over het feit dat alle fracties goede
voorzieningen in alle kernen willen.
De fractie DTV dient een amendement in.
Het amendement betreft het wijzigen van de in het
initiatiefvoorstel genoemde 3 beslispunten in de hieronder
genoemde 5 beslispunten.
Besluit:
1.Het bij raadsbesluit d.d. 15 december 2016 vastgestelde
beleid en uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed
bekrachtigen.
2.De geïnventariseerde plannen voor de kernen Aagtekerke,
Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle als uitgangspunt
nemen voor de realisatie van het maatschappelijk vastgoed in
deze kernen.
3.Het college opdracht geven de voor de uitvoering van fase 1
en fase 2 benodigde dekking voor rente, afschrijving en
exploitatie te zoeken en daarvoor bij de Kadernota 2020 ten
behoeve van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022,
2023, 2024 voorstellen te doen.
4.De raming van € 1.8 miljoen niet te overschrijden en de
tekorten te dekken vanuit een ondernemende gedachte en
daarbij in ieder geval de in dit voorstel opgenomen suggesties
uit te voeren.
5.Overleg met alle betrokkenen in de kernen van Fase 1
voortzetten op basis van de geïnventariseerde plannen en de
plannen verder uitwerken met inachtneming van het
gefiatteerde budget voor fase 1 aangevuld door middelen
vanuit de rubriek suggesties.
Na schorsing deelt wethouder Van Halderen in eerste termijn
mede dat de nieuwe situatie (=ingediend amendement fractie
DTV) om een andere reactie vraagt. Alle partijen hebben de
wens om maatschappelijk vastgoed op een goede manier
vorm te geven; dat wil het college ook !
Er is alleen verschil in de aanvliegroute. Het college wil de
ingediende plannen nu eerst bespreken met de kernen om
nut en noodzaak te kunnen bepalen en dan geld beschikbaar
stellen. De fracties PvdAGroenLinks en CDA nemen de
ingediende zondermeer als uitgangspunt aan. De discussie
over nut en noodzaak van de ingediende plannen heeft nog
niet in de raad plaatsgevonden en het college wil dat wel. Ze
gaan het gesprek aan met alle partijen om standpunten bij
elkaar te brengen zodat het college op basis van die
gesprekken en afwegingen inde kadernota 2019 met een
richting kan komen. Bij de begroting 202 e.v. volgt dan een
meer definitief voorstel hierover. Hij verzoekt om in
afwachting daarvan zowel het initiatiefvoorstel als het
amendement van de fractie DTV van tafel te halen en
vanavond verder niet in stemming te brengen.
In tweede termijn delen de fracties VVD en SGPChristenUnie
dat ze het college de kans geven en de tijd gunnen om een en
ander verder voor te bereiden.
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Na aandringen trekt de fractie DTV het amendement in.
Over het amendement hoeft dus niet meer te worden
gestemd. Vervolgens concludeert de voorzitter dat het
initiatiefvoorstel met 8 stemmen voor en 11 stemmen niet is
aangenomen.
(voor: fracties PvdAGroenLinks en CDA; tegen fracties
SGPChristenUnie, VVD en DTV).

10.

Voorstel:
1. de komende vier jaar prioriteit geven aan de veiligheidsthema’s:
-veilige en leefbare kernen
-zomeraanpak
-ondermijning
-versterken van zorg en veiligheid
2. de nota integrale veiligheid Veere 2019-2022 vaststellen.

De raad besluit unaniem:
1. de komende vier jaar prioriteit geven aan de
veiligheidsthema’s:
-veilige en leefbare kernen
-zomeraanpak
-ondermijning
-versterken van zorg en veiligheid
2. de nota integrale veiligheid Veere 2019-2022 vast te
stellen.

11.

Voorstel instemmen met de notitie ‘Uitgangspunten beleid Tweede
woningen Veere 2019’.
De raad roept het college op om goed te bezien of de
centrumgebieden kunnen worden verkleind mede ook naar
aanleiding van de inspreekreactie van de heer Hans
Minderhoud. Wethouder Schot deelt mede dat:
-het niet zo eenvoudig is om de centrumgebieden te
verkleinen; is ingewikkeld;
-in mei 2019 wordt er een afzonderlijk voorstel aan de raad
hierover voorgelegd: centrumgebieden al dan niet verkleinen
met alle consequenties;
-voor handhaving is extra menskracht ingezet;
-en er is bij tweede woningenbeleid geen sprake van een
dubbelbestemming.
De raad besluit unaniem tot het instemmen met de notitie
‘Uitgangspunten beleid Tweede woningen Veere 2019’.

12.

Voorstel :
1. instemmen met de Ontwerp begroting 2020 Regionale
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Uitvoeringsdienst Zeeland;
2. een zienswijze indienen over de evaluatie P*Q systematiek
(product*hoeveelheid).
De raad besluit unaniem tot het:
1. instemmen met de Ontwerp begroting 2020 Regionale
Uitvoeringsdienst Zeeland;
2. indienen van een zienswijze over de evaluatie P*Q
systematiek (product*hoeveelheid).

13.

Voorstel:
1.
Gemeentehuis in Domburg verder te verduurzamen.
2.
Hiervoor krediet beschikbaar te stellen van € 49.500,--.
3.
De kapitaallasten van € 4.043,-- te dekken ten laste van
bespaarde stroomkosten en te ontvangen SDE+ subsidie.

De fractie CDA vraagt in hoeverre deze maatregelen bijdragen
aan het totale duurzaamheidsvraagstuk en ook om niet alleen
gemeentelijke gebouwen maar bijvoorbeeld ook scholen
hierbij te betrekken.
Wethouder Steketee antwoordt dat dit wordt betrokken bij
het programma duurzaamheid en dat daar ook een routekaart
– waar staan we nu- bij komt.
De raad besluit unaniem:
1. het gemeentehuis in Domburg verder te verduurzamen.
2. Hiervoor krediet beschikbaar te stellen van € 49.500,--.
3. De kapitaallasten van € 4.043,-- te dekken ten laste van
bespaarde stroomkosten en te ontvangen SDE+ subsidie.

14.

Voorstel:
1. De evaluatie van de verstrekte innovatievouchers in 2017-2018
voor kennisgeving aan te nemen.
2.De reeds gereserveerde cofinancieringsbijdrage van 2 x € 25.000
uit de Toeristische Impuls voor de innovatievouchers
verblijfsrecreatie vrij te geven voor de jaren 2019 en 2020.
De raad besluit unaniem:
1. De evaluatie van de verstrekte innovatievouchers in 20172018 voor kennisgeving aan te nemen.
2.De reeds gereserveerde cofinancieringsbijdrage van 2 x
€ 25.000 uit de Toeristische Impuls voor de innovatievouchers
verblijfsrecreatie vrij te geven voor de jaren 2019 en 2020.

15.

Voorstel Kijk op Cultuur
1. Nieuwe doelstellingen te herbevestigen:
-Cultuur levert een positieve bijdrage aan de plaatselijke economie
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-Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen
-Cultureel ondernemerschap in Veere is stevig verankerd.
2. Kennis te nemen van de tussenstand en opdracht te geven voor
uitwerking van de aanbevelingen.
3.Lopende projecten voortzetten en inbedden in nieuwe Agenda Kijk
op Cultuur.
De fractie PvdAGroenLinks heeft opmerkingen over de
doelstellingen – te algemeen geformuleerd- en stelt de vraag
tot hoe lang deze cultuuragenda loopt.
De fractie SGPChristenUnie vraagt naar de stand van zaken
Grote Kerk in Veere.
Wethouder Van Halderen deel mede dat er aan deze agenda
geen datum is gekoppeld maar dat het goed zou zijn om deze
agenda naar 3 a 4 jaar weer te herijken.
Ten aanzien van de Grote Kerk in Veere doet hij de suggestie
om daar samen met de raad van Veere te gaan kijken.
De raad besluit unaniem ten aanzien van het Voorstel Kijk op
Cultuur
1. Nieuwe doelstellingen te herbevestigen:
-Cultuur levert een positieve bijdrage aan de plaatselijke
economie
-Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen
-Cultureel ondernemerschap in Veere is stevig verankerd.
2. Kennis te nemen van de tussenstand en opdracht te geven
voor uitwerking van de aanbevelingen.
3.Lopende projecten voortzetten en inbedden in nieuwe
Agenda Kijk op Cultuur.
Actiepunt griffie: suggestie wethouder Van Halderen
om voor raad een bijeenkomst en werkbezoek te
regelen naar de Grote Kerk in Veere bespreken in
Presidium.

16.

Voorstel:
1. Instemmen met de doelstellingen Gezond in Veere 2019-2021.
2. Kennis nemen van het bijbehorend Veerse uitvoeringsplan.
De raad besluit unaniem:
1. In te stemmen met de doelstellingen Gezond in Veere 20192021.
2. Kennis te nemen van het bijbehorend Veerse
uitvoeringsplan.

17.

Voorstel:
De volgende zienswijze indienen bij de GGD Zeeland:
1. Instemmen met het beleggen van de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bij de GGD Zeeland en opdracht
geven om de wijzigingen in het RVP verder te implementeren;
2. Het RIVM, met een brief namens het Algemeen Bestuur GGD
Zeeland, informeren dat de Zeeuwse gemeenten de uitvoering
van het RVP beleggen bij de Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland;
3. De middelen die via het Gemeentefonds beschikbaar komen voor
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uitvoering van het RVP via deze begrotingswijziging (1e
begrotingswijziging 2019) structureel op te nemen in de GGDbegroting, op basis van de bedragen van de December circulaire
2018 voor Veere betekent dat € 39.213;
4. In 2020 onderzoeken hoe de werkelijke uitgaven zich verhouden
tot de beschikbaar gestelde middelen.

Toezegging wethouder Van Halderen.
Wethouder Van Halderen zegt toe dat er een analyse van de
GGD vaccinatie informatie wordt verstrekt.
De raad besluit unaniem de volgende zienswijze indienen bij de
GGD Zeeland:
1.Instemmen met het beleggen van de uitvoering van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) bij de GGD Zeeland en
opdracht geven om de wijzigingen in het RVP verder te
implementeren;
2.Het RIVM, met een brief namens het Algemeen Bestuur GGD
Zeeland, informeren dat de Zeeuwse gemeenten de uitvoering
van het RVP beleggen bij de Jeugdgezondheidszorg GGD
Zeeland;
3.De middelen die via het Gemeentefonds beschikbaar komen
voor
uitvoering van het RVP via deze begrotingswijziging (1e
begrotingswijziging 2019) structureel op te nemen in de GGDbegroting, op basis van de bedragen van de December
circulaire 2018 voor Veere betekent dat € 39.213;
4.In 2020 onderzoeken hoe de werkelijke uitgaven zich
verhouden tot de beschikbaar gestelde middelen.

18.

Voorstel
1. Instemmen met de voorgestelde invulling van Operatie
Steenbreek
2.De kosten van deelname van €2.500,- per jaar voor 2019 en 2020
dekken uit budget Natuur- en Milieueducatie
3.De kosten van €2.500,- per jaar voor 2019 en 2020 voor de
gastlessen klimaat/watertafel dekken uit budget Natuur- en
Milieueducatie
4.De bijdrage aan groene schoolpleinen in Veere voor de Groene
Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen van 75.000,- verdeeld over 8 jaar
dekken uit de reserve lokaal onderwijsbeleid.
De fractie CDA vraagt wanneer er nadere voorstellen volgen.
De missie in het uitvoeringsplan is hoe de gemeente hier
actief mee aan de slag gaat. Verder is deze fractie het niet
eens met de dekking. Nieuw beleid vergt nieuw budget en
deze dekking kan en mag zeker niet gedekt worden uit de
reserve lokaal onderwijsbeleid !
De fractie PvdAGroenLinks is het eens met het CDA. Betreft
meer dan schoolpleinen. Hoe wordt er in dit verband naar
andere zaken in de openbare ruimte gekeken ?
De fractie SGPChristenUnie kan zich vinden in de vragen van
de fractie CDA. De gemeente heeft in deze een
voorbeeldfunctie.
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Wethouder Steketee deelt mede dat gekozen is voor snelheid
en dat daarom de dekking wordt voorgesteld uit de reserve
lokaal onderwijsbeleid. Op de vraag wanneer klimaatadaptie
plaats vindt deelt de wethouder mede dat dit ook wordt
betrokken bij het programma duurzaamheid.
In 2e termijn deelt de fractievoorzitter van het CDA mee zich
absoluut niet te kunnen vinden in de voorgestelde dekking.
Hij vindt dat de bijdrage moet worden gedekt uit de algemene
middelen.
De raad besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde invulling van Operatie
Steenbreek
2.De kosten van deelname van €2.500,- per jaar voor 2019
en 2020 en dekken uit budget Natuur- en Milieueducatie
3.De kosten van €2.500,- per jaar voor 2019 en 2020 voor de
gastlessen klimaat/watertafel dekken uit budget Natuur- en
Milieueducatie
4.De bijdrage aan groene schoolpleinen in Veere voor de
Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen van 75.000,verdeeld over 8 jaar vóór 2019 te dekken uit de reserve
lokaal onderwijsbeleid en bij de kadernota 2019 de
verdere financiëring te bezien.
Onderdeel 4 van het besluit is besloten met 18 stemmen voor
en 1 stem (de stem van de fractievoorzitter van het CDA)
tegen.

19.

Ingekomen stukken

A. Brieven van derden.
A. 8 De vraag is hoeveel Mulderfeiten er in de
gemeente Veere plaatsvinden ?
Toezegging voorzitter: deze vraag wordt
schriftelijk beantwoord.
A. 12 Memo transitie schuldhulpverlening op verzoek
van de fractie PvdAGroenLinks bespreken in de
commissie MO.
A. 15 De fractie PvdAGroenLinks deelt mede het
verzoek van de dorpsraad Gapinge inzake
vrachtverkeer Gapinge te ondersteunen.
A. 17 Ten aanzien van de ontwikkeling
parkeerplaatsen in de omgeving van Schuttershof
Domburg deelt de fractie PvdAGroenLijks mee dat
er grote bezwaren hiertegen bestaan. De fractie
doet in deze een alternatief namelijk om de oude
loodsen van voormalig aannemer Lievense op de
hoek Singel – Nijverheidsweg te gebruiken voor de
parkeerplaatsen.
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A. 23 a en b de fractie CDA maakt de opmerking dat
de briefschrijvers in deze een punt hebben.
Besluit t.a.v. brief 23 a:
Ten aanzien van brief 23 a besluit de raad het
besluit en de brief van de raad d.d. 13 maart
2019, verzonden op 18 maart 2019, aan de
Stichting Leefbaarheid Kom Domburg te
bekrachtigen en te bepalen dat dit besluit voor
rekening van de raad is.

Schriftelijke vragen van raad aan college en
beantwoording door het college.
Brief C. 2
De fractie vindt de beantwoording door het college
op brief nr. C. 2 -landschappelijke inpassing
duurzame energie- teleurstellend. Met name het
antwoord op de laatste vraag (= vraag 4 in de
memo en deze vraag wordt opnieuw gesteld.
Toezegging: deze vraag wordt opnieuw
schriftelijk beantwoord.
De raad stemt verder in met de overige behandelvoorstellen
van de ingekomen stukken.

19a.
Motie fractie PvdAGroenLinks behoud cultureel erfgoed/opstellen
kerkenvisie.
De fractie PvdAGroenLinks heeft een motie ingediend waarvan
het dictum als volgt luidt:
Dragen het College van B & W op om:
-Een kerkenvisie op te stellen voor alle in de gemeente
aanwezige beeldbepalende kerkgebouwen.
-Een subsidie voor het opstellen hiervan aan te vragen bij het
Rijk.
-De gemeenteraad te informeren over de uitkomst hiervan.
-Onderzoek te doen naar het opstellen van een visie voor
ander cultureel erfgoed, zoals molens, boerderijen, maritiem
erfgoed en industrieel erfgoed.
Wethouder Van Halderen deelt mede dat het college meer tijd
nodig heeft om deze motie goed te kunnen beoordelen.
De fractie PvdAGroenLinks kan zich erin vinden dat de motie
tot een volgende vergadering wordt aangehouden en brengt
de motie nu dan ook niet in stemming.

Voor de sluiting wordt afscheid genomen van raadsgriffier a.i. de heer A. Anthonissen; hij
stopt op 1 mei 2019 maar dit is zijn laatste raadsvergadering in Veere. Hij wordt
toegesproken en hartelijk bedankt voor al zijn werkzaamheden in Veere door mevrouw
M. Walraven, voorzitter van de werkgeverscommissie griffie Veere. De heer A.
Anthonissen bedankt de raad voor de fijne en constructieve samenwerking.
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20.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 00.20 uur
de vergadering.

