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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 13 december 2018.
Aanwezig:
Voorzitter: drs. R.J. van der Zwaag
Griffier: A.J.M. Anthonissen
Leden:
-fractie SGPChristenUnie de leden A.W. Maris, J.M.I. Wisse, M. van den Bosse, A.L.
Jacobse en A.N. te Sligte
-fractie PvdAGroenLinks de leden C. Maas, M.J.A.W. Walraven – Janssen, T. Lievense,
W.J.M. Rijken(tot 19.45 uur; laatste vergadering), P.H.L.J. Meijs en P. Blom (na toelating
en installatie als nieuw raadslid vanaf 19.55 uur);
-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. Meijers, P.A.C. Wisse, W. den Herder.

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. 10 presentielijst, de
heer P.A.C. Wisse.

2.

Vaststellen agenda.
Van de agenda wordt geschrapt:
-op verzoek van college van B&W agendapunt 8 subsidie Marie Tak
van Poortvlietmuseum.
Aan de agenda worden toegevoegd de agendapunten:
-17a. motie kinderpardon;
-17b. motie voedselbank;
-17c. motie regenboogbeleid.

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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3.
Afscheid raadslid mevrouw W.J.M. Rijken en voorstel
benoeming en toelating nieuw raadslid de heer P. Blom.
Mevrouw W.J.M. Rijken stopt om haar moverende redenen als
raadslid. Namens de fractie PvdA/GroenLinks wordt zij bijzonder
bedankt voor haar inzet en zij ontvangt bloemen. Ook de
voorzitter van de raad spreekt een dankwoord uit en biedt haar
bloemen en een pennen set namens de gemeente aan.
Na het afscheid van mevrouw W.J.M. Rijken onderzoekt de
commissie, bestaande uit de heren A.W. Maris, voorzitter en L.C.
Meijers en mevrouw M. Osté-Aarnoutse de geloofsbrieven van
het nieuw toe te laten raadslid de heer P. Blom.
Op voorstel van de commissie geloofsbrieven besluit de raad
unaniem tot toelating van de heer P. Blom als raadslid.
Na toelating door de raad legt de heer P. Blom de eed af en
neemt zitting aan de raadstafel.

4.

Spreekrecht voor de burgers
Er heeft zich één inspreker gemeld te weten de heer G. van der
Molen te Veere. Hij spreekt samen met zijn partner in. Het
inspreken gaat over het kinderpardon en hij biedt de
burgemeester ook door hem en zijn partner opgehaalde
handtekeningen met betrekking tot het kinderpardon uit de
gemeente Veere aan.

5.

Vragenuur
Er worden door de fractie VVD vragen gesteld over uitgekeerde
retentiebonussen door PZEM b.v. De vragen worden
beantwoord door wethouder Steketee.

6.

Besluitenlijsten raadsvergaderingen van 7 en 8 november
2018.
De raad stemt zonder verdere op- en/of aanmerkingen
unaniem in met de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen
van:
-7 november 2018;
-8 november 2018.
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7.

Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad.
De raad neemt zonder verdere discussie kennis van de lijst van
toezeggingen

8.

Subsidie Marie Tak van Poortvlietmuseum
Dit voorstel is bij de vaststelling van de agenda van de agenda
voor vanavond geschrapt.

9.

Nascheiden van plastic verpakkingen en drankenkartons.
De raad besluit unaniem geen gebruik te maken van het
aanbod van OLAZ om door middel van nascheiden de plastic
verpakkingen en drankenkartons uit het huishoudelijk restafval
te halen.

10.

Subsidieverordening breedband internet buitengebied
gemeente Veere.
Raadslid Sander Jacobse van de fractie SGPChristenUnie neemt
niet deel aan de besluitvorming.
De raad besluit unaniem tot het wijzigen van de
subsidieverordening voor aansluiting op breedband internet
buitengebied gemeente Veere 2017 van 1 november 2018 tot 1
maart 2019.

11.

1e begrotingswijziging 2018 GGD Veilig Thuis.
De raad besluit unaniem tot het:
1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2018 van de
gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland (GR GGD) ten behoeve van
Veilig Thuis en hiervoor in 2018 € 7.370,-- en in 2019 €
8.890,-- beschikbaar te stellen;
2. De bijdrage 2018 en 2019 totaal € 16.260,-- te dekken
uit de reserve Wmo en Jeugdzorg;
3. De structurele bijdrage vanaf 2020 opnemen in de
kadernota Gemeente Veere 2020.

12.

Vaststellen Apv Veere 2019
De raad besluit unaniem tot:
1. Het intrekken van de Algemene plaatselijke verordening
Veere 2018;
2. Vaststellen nieuwe Algemene plaatselijke verordening
2019.
Verder wordt door de fractie PvddA/GroenLinks gevraagd hoe
om te gaan met de adressen met stickers nee nee en stickers
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nee ja in relatie tot de komende verkiezingen van provinciale
staten en het verspreiden van verkiezingsfolders e.d.. De uitleg
daarover is kennelijk niet eenduidig. De afspraak wordt
gemaakt om hierover in het Presidium te spreken en een
gezamenlijke afspraak te maken.

13.

Actualisatie verordening Starterslening + extra storting
startersfonds.
Door de fracties SGP/ChristenUnie, DTV en VVD wordt een
amendement ingediend.
Het amendement luidt als volgt:
Het voorgestelde voorstel/besluit onder 5 als volgt aan te
vullen:
-5. De ‘Verordening starterslening gemeente Veere 2018’
vaststellen met dien verstande dat de in artikel 2, lid 1 onder
a van de verordening genoemde leeftijd van maximaal 34 jaar
wordt gewijzigd in 40 jaar.
De raad stemt unaniem in met dit amendement.
Vervolgens stemt de raad unaniem in met:
1. De ‘Verordening VROM starterslening’ wijzigen door
het toepassingsbereik te verruimen;
2. De ‘Verordening VROM Starterslening’ te actualiseren;
3. Instemmen met een extra storting van € 150.000,-- in
het startersfonds;
4. De ‘Verordening VROM starterslening’ in te trekken;
5. De ‘Verordening starterslening gemeente Veere 2018’
vast te stellen, waarbij de leeftijd van 34 jaar, zoals
genoemd in artikel 2, lid 1 onder a van de
verordening, is gewijzigd in 40 jaar.

14.

Wijziging statuten Archipel.
De raad besluit unaniem tot het instemmen met de nieuwe
statuten van de Stichting Archipelscholen.

15.

Slotwijziging 2018
De raad besluit unaniem:
1. De 10e begrotingswijziging 2018 vast te stellen;
2. De 11e begrotingswijziging 2018 vast te stellen;
3. Het resultaat van € 128.525,-- toe te voegen aan de
algemene reserve;
4. In te stemmen met het activeren van
voorbereidingskosten voor in 2018 toegevoegde
toekomstige grondexploitaties.
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Toezegging
Op vragen van de fractie PvdA/GroenLinks ten aanzien van de
voorziening afvalstoffen- en rioolheffing zegt wethouder
Steketee toe deze vraag (hoe zorgelijk is het met de stand
van deze voorzieningen) dat er in 2019 moet worden
bijgestort. De vraag hoe zorgelijk het is wordt schriftelijk
beantwoord.

16.

Vaststellen 9 belastingverordeningen
Wethouder A. Schot doet vooraf mededeling over de 1e
parkeervergunning op kenteken gratis maken voor bewoners.
Het college heeft geconcludeerd dat het gratis maken van
deze vergunning juridisch en technisch mogelijk is en dit is
verwerkt in de ter besluitvorming nu voorliggende
Parkeerbelastingverordening 2019.
Verder worden vooraf de volgende vragen gesteld.
1. De fractie PvdA/GroenLinks heeft vragen over het
kwijtscheldingsbeleid en kondigt aan deze vragen
schriftelijk in te dienen.
2. De fractie CDA heeft vragen gesteld over OZB voor
verenigingen en het college van B&W heeft die vragen
beantwoord. Hij vraagt ook aandacht hiervoor bij de
kadernota voor 2020. Dan wat zijn fractie betreft een
lager OZB tarief voor verenigingen.
3. De fractie CDA merkt op dat de voorgestelde
parkeertarieven niet zoals eerder door en met de raad
is afgesproken met gemiddeld 10% stijgen.
4. De fractie CDA vraagt hoe het zit met het contract met
het waterschap.
Portefeuillehouder wethouder Steketee antwoordt dat:
-de vragen t.a.v. kwijtschelding tegemoet gezien worden;
-10% verhoging parkeertarieven komt inderdaad niet overal
voor omdat er is toe geleid naar de nieuwe situatie. Nu is er
sprake van een overgangsfase en hogere tarieven zijn
afgewaardeerd. Voor het volgend seizoen is alles geregeld.
Wethouder Schot deelt t.a.v. het contract met het waterschap
mee dat de onderhandelingen zich in een afrondende fase
bevinden. Zodra het contract definitief is wordt aan de raad
een definitief voorstel voorgelegd. Over tarieven is nu nog
niks te zeggen in verband met de onderhandelingen.
In 2e termijn wordt door wethouder Steketee opgemerkt dat
met de nu voorgestelde tarieven de geraamde meeropbrengst
van € 200.000,-- ook en nog wel worden gehaald.
De fractie CDA dient een amendement in omdat het voorstel
niet in overeenstemming is met de financiële uitgangspunten
en de vastgestelde begroting 2019.
Amendement fracties CDA en PvdA/GroenLinks
Amendement naar aanleiding van agendapunt 16, over
vaststelling belastingverordeningen en specifiek de
verordening parkeerbelastingen 2019 .
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Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor;
Wijziging:
In het te nemen besluit alle tarieven voor 2018 te verhogen
met minimaal 10% .
1.1
€ 2,30 wordt € 2,45
1.2
€ 1,60 wordt € 1,65
1.3
€ 2,30 wordt € 2,45; dagkaart wordt € 14,1.4
Ongewijzigd
2.1 € 2,30 wordt € 2,45
2.2 € 2.30 wordt € 2,45; dagkaart wordt € 9,50
2.3. ongewijzigd
3.1. t/m 3.10 € 1,20 wordt € 1,25; dagkaart wordt € 7,Het amendement wordt met 8 stemmen voor en 11 stemmen
tegen verworpen.
Voor het amendement hebben gestemd de fracties CDA en
PvdA/GroenLinks. Tegen het amendement hebben gestemd
de fracties DTV, SGP/ChristenUnie en VVD.
De raad besluit vervolgens met 8 stemmen tegen (de fracties
CDA en PvdA/GroenLinks) en 11 stemmen voor (de fracties
DTV, SGP/ChristenUnie en VVD) vast te stellen:
1. De verordening op de heffing en invordering van de
onroerende zaakbelastingen 2019;
2. De verordening op de heffing en invordering van
forensenbelasting 2019;
3. De verordening op de heffing en invordering van de
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019;
4. De verordening op de heffing en invordering van
hondenbelasting 2019;
5. De verordening op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten 2019;
6. De verordening op de heffing en invordering van
rioolheffing 2019;
7. De verordening op de heffing en invordering van leges
2019;
8. De verordening op de heffing en invordering van
parkeerbelasting Gemeente Veere 2019;
9. De verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2019.

17.

Ingekomen stukken.
-stuk nr. 22 brief over gebruik deel van de groenstrook
achter percelen waar bewoners wonen.
Op vragen van de fracties SGP/ChristenUnie, VVD en
PvdA/GroenLinks deelt wethouder Schot mede dat er
overleg en gesprekken hierover met de bewoners plaats
vinden.
-Stuk nr. 25 reactie op de zondagsopening van winkels in de
gemeente Veere.
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Fracties PvdA/GroenLinks en SGP/ChristenUnie: de pers had
de stukken ten aanzien van de verordening Winkeltijden
2019 eerder dan raadsleden ! Het college pakt dit signaal
op.
-stuk nr. 28 verzoek aandacht voor de problematiek inzake
jonge statushouders en onderwijs.
Op verzoek van de fractie VVD dit stuk bespreken in de
commissie MO.
-stuk nr. 37 beschermingsbewindsvoering.
Fractie PvdA/GroenLinks vraagt om dit stuk mee te nemen
en te betrekken bij het beleid schuldhulpverlening.
-stuk nr. 42 Visie waterketen Zeeland.
Fractie PvdA/GroenLinks vraagt naar de voortgang van de
hierover eerder aangenomen motie.
Toegezegd wordt dat hier schriftelijk op wordt
geantwoord.
De raad stemt met inachtneming van het vorenstaande in
met de voorgestelde wijze van afhandeling van de
ingekomen stukken.

17a.

Motie Kinderpardon
De fractie PvdA/GroenLinks heeft een motie Kinderpardon
ingediend. Deze motie wordt als bijlage bij deze
besluitenlijst gevoegd.
Na discussie wordt de motie aangepast (het laatste
gedachten streepje – de bewoners van de gemeente Veere
te informeren over de inhoud van deze motie via de lokale
pers en de Veerse Krant – wordt door de indieners van de
motie geschrapt) en in stemming gebracht.
De motie wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 7
stemmen tegen. Er is hoofdelijk gestemd en wel als volgt.
Voor de motie: P.A.C. Wisse, W. den Herder, C. Maas,
M.J.A.W. Walraven, T. Lievense, P. Blom, P.H.J.L. Meijs, S.
van Kervinck, L.A. Roelse, S. Sparreboom, A.W. Maris en
L.C. Meijers.
Tegen de motie:M. Osté – Aarnoutse, C.C.W. van den Berge,
L.V.M. van den Berg, J.M.I. Wisse, A.N. te Sligte, M. van den
Bosse en A.L. Jacobse.
Dictum motie
Draagt het college op:
- Te zorgen dat de mening van de raad door het college
actief in deze kwestie wordt uitgedragen en dat de
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van dit standpunt
op de hoogte wordt gebracht. Er moet bij de staatssecretaris
gepleit worden voor het ruimer toepassen van het
Kinderpardon. Met als resultaat dat de schrijnende situaties
als gevolg van het uitzetten van kinderen die hier geworteld
zijn tot het verleden behoren.
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- Te zorgen dat de gemeente Veere zich aansluit bij de
andere ‘Kinderpardongemeenten’.
- De andere gemeenteraden en de leden van de StatenGeneraal via afschrift hiervan op de hoogte te stellen.

17b.

Motie huisvesting voedselbank
De fractie PvdA/GroenLinks heeft een motie huisvesting
voedselbank ingediend. Deze motie wordt als bijlage bij
deze besluitenlijst gevoegd.
Na discussie wordt de motie in stemming gebracht.
De motie wordt met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen
aangenomen.
Voor: de fracties CDA, PvdA/GroenLinks en
SGP/ChristenUnie.
Tegen: de fracties VVD en DTV.

Dictum motie
Verzoekt het college,
• in overleg te treden met het bestuur van de voedselbank
om te inventariseren op welke wijze de gemeente Veere
ondersteuning kan bieden bij het realiseren van de
huisvestingsambitie van de voedselbank,
• deze ondersteuning ook daadwerkelijk vorm te geven,
• de huisvestingsproblemen van de voedselbank te
agenderen in het overleg met de gemeenten Middelburg en
Vlissingen,
• actief na te gaan of er binnen de eigen gemeentegrenzen
mogelijkheden zijn voor huisvesting van de voedselbank en
de gemeenten Middelburg en Vlissingen te verzoeken
hetzelfde te doen.

17c.

Motie Regenbooggemeente
De fractie PvdA/GroenLinks heeft een motie
regenbooggemeente ingediend. Deze motie wordt als bijlage
bij deze besluitenlijst gevoegd.
Na discussie wordt er gestemd over deze motie.
De motie wordt met 8 stemmen voor en 11 stemmen tegen
verworden.
Er is hoofdelijk gestemd en wel als volgt.
Voor de motie: P.A.C. Wisse, W. den Herder, C. Maas,
M.J.A.W. Walraven, T. Lievense, P. Blom, P.H.J.L. Meijs en
L.C. Meijers.
Tegen de motie:M. Osté – Aarnoutse, C.C.W. van den Berge,
L.V.M. van den Berg, A. Maris, J.M.I. Wisse, A.N. te Sligte,
M. van den Bosse, A.L. Jacobse, S. van Kervinck, L.A. Roelse
en S. Sparreboom.
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18.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de
vergadering.

Door de gemeenteraad vastgesteld op 31 januari 2019.

