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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van 28 februari 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 en A.N. te
Sligte
-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, W. den Herder (tot de toelating van de heer J.W.
Sanderse) en J.W. Sanderse (na toelating en beëdiging).
Afwezig: fractie SGPChristenUnie J.M.I. Wisse
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. 1 presentielijst, de
heer S. van Kervinck.

2.

Vaststellen agenda.
Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 17a besluit
bekrachtigen geheimhouding.
Voor het overige wordt ingestemd met de agenda.

3. Voorstel afscheid nemen van de heer W. den Herder en nieuw
raadslid toelaten tot de gemeenteraad en de ambtsaanvaarding en het
lidmaatschap van de raad.
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Er wordt afscheid genomen van de heer W. den Herder. Hij
wordt toegesproken en bedankt voor al zijn werkzaamheden
door de voorzitter van de raad én door de heer P.A.C. Wisse,
fractievoorzitter van het CDA.
Na het afscheid van de heer W. den Herder onderzoekt de
commissie van onderzoek, bestaande uit mevr. C.C.W. van den
Berge, voorzitter, en de leden L.A. Roelse en C. Maas, de
geloofsbrieven. De commissie constateert dat zij de
geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde bevonden. Met het
advies van de commissie om de heer J.W. Sanders toe te laten
tot lid van de raad van de gemeente Veere wordt unaniem
ingestemd.
De heer J.W. Sanderse aanvaardt het raadslidmaatschap en legt
vervolgens de eed af. Daarna neemt hij plaats aan de raadstafel.

4. Spreekrecht voor de burgers
Voor het spreekrecht heeft zich aangemeld:
-familie Schroevers van Stranddroom te Westkapelle. Mevrouw
Schroevers spreekt in.
De inspreekreactie wordt als bijlage bij dit verslag gevoegd.

5.

Vragenuur
Er zijn door de fractie PvdA/GroenLinks tijdig vragen ingediend.
Toelichting
In de PZC van 22 februari 2019 (bron 1) stond een artikel met
als titel Ingrijpend plan moet verkeersoverlast aan de
Walcherse kust verminderen. In 2017 heeft de gemeenteraad
het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)
vastgesteld. De PvdA/GroenLinks heeft enkele vragen over het
in de krant weergegeven plan.
‘Ingrijpend plan’
1.Komt het gepresenteerde plan overeen met het eerder door
de gemeenteraad vastgestelde GVVP? In hoeverre is sprake
van een nieuw plan?
Antwoord college: Ja. Het in de krant gepresenteerde plan
komt direct uit ons GVVP. Deze tekening legde destijds de
basis voor het nieuwe categoriseringsplan van de provincie
voor Walcheren.
2.Indien het gepresenteerde plan afwijkt van het GVVP; op
welke punten wijkt dit plan dan af van het door de
gemeenteraad vastgestelde GVVP?
Antwoord college: Er zijn geen afwijkingen.
Prelaatweg
Aan dit onderwerp gerelateerd heeft de PvdA/GroenLinks nog
enkele aanvullende vragen. In juli 2018 heeft de PvdA aan het
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dagelijks bestuur van het waterschap bestuursvragen (bron 2)
gesteld over de maximumsnelheid op de Prelaatweg tussen
Sint-Jan Ten Heere en Westkapelle. Uit de beantwoording kan
worden opgemaakt dat een noodzakelijke herinrichting die
moet voorafgaan aan het terugbrengen van de
maximumsnelheid naar 80 km/h moest wachten op het
Walcherse Gebiedsplan.
1.Is er nu meer duidelijkheid te geven over het terugbrengen
van de maximumsnelheid op de Prelaatweg (een nadrukkelijke
wens vanuit het dorp)?
Antwoord college: Het plaatje in de PZC (GVVP) is het
eindbeeld, de stip op de horizon. We zijn gestart met een
gebiedsgerichte samenwerking met alle Wegbeheerders van
Walcheren om uitvoering te geven aan de visie. We
onderzoeken nu onder andere wat de meest logische planning
is en welke kansen (anders dan verkeerstechnische) er te
benutten zijn. We verwachten in juli het plan van aanpak
gereed te hebben.
2.Zo ja, op welke termijn zou de maximumsnelheid kunnen
worden teruggebracht naar 80 km/h?
Antwoord college: Na juli aanstaande is er meer duidelijkheid
te verwachten.
6. Besluitenlijst raadsvergadering van 31 januari 2019
De raad stemt zonder verdere op- en/of aanmerkingen
unaniem in met de besluitenlijst van de raadsvergadering van
31 januari 2019.

7.

Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad.
De lijst van toezeggingen wordt voor kennisgeving
aangenomen.

8.

Voorstel Herontwikkeling westrand Domburg:
1. Kennis te nemen van het concept faseringsplan;
2. In te stemmen met de eerste fase van het concept
faseringsplan: Visievorming

De fractie DTV kan zich vinden in dit voorstel.
Dit geldt ook voor de fractie SGPChristenUnie; die fractie merkt
nog op dat er nog een toezegging ligt van de wethouder over
de juridische vorm van de ontwikkelcombinatie.
De fractie CDA is positief over het voorstel. Deze fractie vindt
de planning enthousiast en de fractie vraagt om de concept
visie in oktober 2019 via commissie en/of raad te doen. Verder
vraagt deze fractie naar eventuele externe ondersteuning bij
dit proces.
De fractie PvdAGroenLinks is het eens met de fractie CDA. Leg
de tussenstap en de inbreng en betrokkenheid daarbij van de
raad nu goed vast. En verder merkt deze fractie op om
gelijktijdig met de visie van dit plan de bestemming van het

4

KPN gebouw te hebben geregeld. Verder merkt deze fractie nog
op dat het gebied niet helemaal hoeft te worden ingevuld.
Graag het terrein zo klein mogelijk houden.
De fractie VVD kan zich vinden in dit voorstel.
Wethouder A. Schot merkt in eerste termijn op dat er breed
draagvlak is voor dit plan. De raad wordt in het hele proces
goed en zorgvuldig meegenomen. In oktober wordt ook weer
de zienswijze van de raad gevraagd. Hij merkt evenals in de
commissie nogmaals op dat er één hotel komt en geen twee.
De locatie KPN gebouw is ook afhankelijk van wat de eigenaar
wil. De begrenzing van het plangebied komt verder in het
proces naar voren. Een supervisor (externe) is in deze fase van
het proces nog niet nodig en aan de orde wat het college
betreft. Ten aanzien van de juridische vorm merkt hij op dat 3
partijen een vennootschap gaan vormen en de gemeente
maakt afspraken met deze vennootschap.
In tweede termijn merkt de fractie SGPChristenUnie op dat niet
het hele terrein hoeft te worden ingevuld.
De fractie CDA verzoekt nogmaals om de raad goed te
betrekken bij dit proces.
De fractie PvdAGroenLinks verzoekt nadrukkelijk aandacht voor
het terrein van het KPN gebouw. Geef aan wat daarin gaat
gebeuren.
De fractie DTV kijkt uit naar het voorstel in oktober 2019.
De fractie CDA merkt op om te proberen het probleem KPN
gebouw op te lossen. Bij de ontwikkeling visie Westrand het
KPN gebouw meenemen.
De fractie VVD kijkt met open blik naar de plannen.
Wethouder A. Schot deelt in tweede termijn mede dat de
invulling van het oude locatie KPN-terrein in deze fase nog te
vroeg is. In de 2e fase zal hierover meer duidelijkheid kunnen
worden gegeven.
De raad besluit unaniem ten aanzien van het Voorstel
Herontwikkeling westrand Domburg:
1. Kennis te nemen van het concept faseringsplan;
2. In te stemmen met de eerste fase van het concept
faseringsplan: Visievorming

8.
Voorstel overgangsgebied Kustvisie:
1. Bestaande uitbreidingsruimte dag cabines op de stranden schrappen;
2. Bestaande uitbreidingsruimte slaaphuisjes schrappen;
3. De mogelijkheid voor de realisatie van een strandpaviljoen en slaaphuisjes
bij de Baaiweg tussen Domburg en Westkapelle voorlopig behouden en
onderzoeken of een bijzonder concept mogelijk is;
4. Maximale oppervlakte dag cabines en slaaphuisjes in bestemmingsplan in
overeenstemming brengen met beleid SSV;
5. De wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding camping de Zandput in
Vrouwenpolder in volgende herziening Buitengebied laten vervallen;
6. De bouwmogelijkheid voor de bouw van 7 woningen in de Ruiser Biggekerke
laten bestaan.
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De fracties DTV en SGPChristenUnie kunnen zich vinden in het
voorstel. De fractie CDA stelt een vraag over planschade. De
fractie PvdAGroenLinks wil nog één stap verder gaan en kan
zich niet vinden in voorstel nr 3: De mogelijkheid voor de
realisatie van een strandpaviljoen en slaaphuisjes bij de
Baaiweg tussen Domburg en Westkapelle voorlopig behouden
en onderzoeken of een bijzonder concept mogelijk is.
De fractie VVD wil voorstel nr 3 niet laten vervallen. Verder
vraagt de fractie naar de mogelijkheid om het realiseren van
slaaphuisjes in de toekomst open te houden.
Wethouder Van Halderen deelt mede dat natuur en strand met
dit voorstel worden gerespecteerd. Dit is ook gebaseerd op de
Kustvisie. Hij vindt het jammer dat de fractie PvdAGroenLinks
voorstel nr 3 wil schrappen.
Ten aanzien van camping De Zandput merkt hij dat het terrein
van iemand anders is. Deze camping wordt getoetst aan de
normale regels van de kadernota Kamperen. Verder deelt hij
mede dat college inschat dat er geen planschade wordt
verwacht.
De raad besluit unaniem ten aanzien van het voorstel
overgangsgebied Kustvisie:
1. Bestaande uitbreidingsruimte dag cabines op de stranden
schrappen;
2. Bestaande uitbreidingsruimte slaaphuisjes schrappen;
3. De mogelijkheid voor de realisatie van een strandpaviljoen
en slaaphuisjes bij de Baaiweg tussen Domburg en Westkapelle
voorlopig behouden en onderzoeken of een bijzonder concept
mogelijk is;
4. Maximale oppervlakte dag cabines en slaaphuisjes in
bestemmingsplan in overeenstemming brengen met beleid
SSV;
5. De wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding camping de
Zandput in Vrouwenpolder in volgende herziening Buitengebied
laten vervallen;
6. De bouwmogelijkheid voor de bouw van 7 woningen in de
Ruiser Biggekerke laten bestaan.

10.

Voorstel een besluit te nemen inhoudende een verklaring
van geen bedenkingen te weigeren voor de aangevraagde
omgevingsvergunning Kraaienestweg 1/1A te Veere omdat
het gebruik van de paardenbak voor opslag van veevoer en
strooisel in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
De raad besluit unaniem een besluit te nemen inhoudende
een verklaring van geen bedenkingen te weigeren voor de
aangevraagde omgevingsvergunning Kraaienestweg 1/1A te
Veere omdat het gebruik van de paardenbak voor opslag van
veevoer en strooisel in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening.

11.

Voorstel een besluit te nemen inhoudende een verklaring van geen
bedenkingen te weigeren voor de aangevraagde
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omgevingsvergunning Mariekerke 24 te Meliskerke omdat de
permanente plaatsing van de vlonders in strijd is met een goede
ruimtelijke ordening.

De raad besluit unaniem een besluit te nemen inhoudende
een verklaring van geen bedenkingen te weigeren voor de
aangevraagde omgevingsvergunning Mariekerke 24 te
Meliskerke omdat d permanente plaatsing van de vlonders in
strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

12.
Voorstel:
1. Instemmen met de wijzigingen als opgenomen in het Rapport zienswijze en
ambtshalve aanpassingen Ontwerp bestemmingsplan Roosjesweg 8/8aUitbreiding parkeerterrein gemeentehuis.
2. Besluiten geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro vast te
stellen, omdat er geen sprake is van ‘een aangewezen bouwplan’ en dus niet
van verplicht kostenverhaal.
3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Roosjesweg 8/8a-Uitbreiding parkeerterrein
gemeentehuis’ gewijzigd vast te stellen en te publiceren onder nummer
NL.IMRO.0717.0128BParktDbg-VG01.
De fractie DTV vraagt naar de woning/boerderij Roosjesweg.
Wethouder Schot deelt mede dat college hier t.z.t. nog naar
moet kijken: of verkopen of een andere invulling.
De raad besluit unaniem:
1. In te stemmen met de wijzigingen als opgenomen in het
Rapport zienswijze en ambtshalve aanpassingen Ontwerp
bestemmingsplan Roosjesweg 8/8a- Uitbreiding
parkeerterrein gemeentehuis.
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro
vast te stellen, omdat er geen sprake is van ‘een aangewezen
bouwplan’ en dus niet van verplicht kostenverhaal.
3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Roosjesweg 8/8aUitbreiding parkeerterrein gemeentehuis’ gewijzigd vast te
stellen en te publiceren onder nummer
NL.IMRO.0717.0128BParktDbg-VG01.
13.

Voorstel toegang Wmo en Jeugdwet in Veere:
1. De nota “Toegang Wmo en Jeugdwet in Veere” vaststellen.
2. Het college opdracht geven om binnen deze kaders een
nieuwe Veerse toegang per 1 januari 2020 in te richten.
3. Voor de inrichting in 2019 een budget beschikbaar stellen
van € 147.000 en dit dekken uit de algemene reserve.
De fractie DTV is positief over het voorstel. Ze wil graag een
toezegging van de portefeuillehouder dat er voor de inwoners
van Veere één sociaal domein loket komt voor vragen over
Jeugdwet, participatie en WMO. Een echte Veerse toegang in
het gemeentehuis. Verder merkt de fractie de ontwikkelingen
op het gebied van inkoop op. In de toekomst gaat er op dit
terrein namelijk het nodige veranderen.
De fractie SGPChristenUnie vraagt om de
transformatieagenda Zeeland als bron te vermelden in de
nota.
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De fractie CDA vraagt aandacht voor goede communicatie en
voorlichting.
De fractie PvdAGroenLinks vraagt om de 3e fase van het
traject anders in te vullen en daar nadrukkelijk de raad bij te
betrekken, ook qua besluitvorming. De fractie vraagt hoe
adviesorganen én de raad in de 3e fase bij dit proces worden
betrokken.
Wethouder Van Halderen proeft veel tevredenheid over dit
voorstel. Alle kanalen staan open om verder te gaan. Ook op
de nieuwe website van de gemeente krijgt zorg een
prominente plek. Het inkoopproces jeugd is nog volop
gaande. Doel is minder aanbieders te krijgen en de VNG
ondersteunt de gemeenten in dit proces. De
transformatieagenda mag niet als bron worden vermeld maar
wordt wel meegenomen als richtlijn voor handelen.
Communicatie krijgt bij de verdere uitwerking een belangrijke
plaats.
Op de vraag van de fractie PvdAGroenLinks deelt wethouder
Van Halderen mee dat de uitvoering ligt bij het college maar
dat de raad in dit proces zeker wordt meegenomen en
betrokken. Een eerste bijeenkomst hierover met de raad zal
zeker nog vóór de zomer van 2019 plaatsvinden.
In tweede termijn merkt de fractie DTV betrokken te willen
worden bij de grote veranderingen in de jeugdhulp en
jeugdzorg. De fractie PvdAGroenLinks vraagt aan de fractie
DTV of hier geen taak ligt voor Orionis.
De raad besluit unaniem:
1. De nota “Toegang Wmo en Jeugdwet in Veere” vaststellen.
2. Het college opdracht geven om binnen deze kaders een
nieuwe Veerse toegang per 1 januari 2020 in te richten.
3. Voor de inrichting in 2019 een budget beschikbaar stellen
van € 147.000 en dit dekken uit de algemene reserve.
14.

Voorstel realisatie kunstwerk in de openbare ruimte
Gapinge en:
1. Een bedrag van € 44.500 beschikbaar stellen voor
realisatie kunstwerk;
2. dit bedrag dekken uit de algemene reserve.
De fractie DTV merkt op dat de beleidsstukken niet up to date
zijn. De fractie verzoekt om de beleidsstukken uit 2007 en
2013 te actualiseren. Verder verzoekt de fractie om de
kunstnota te herzien en bij te werken.
De fractie PvdAGroenLinks ondersteunt het verzoek van de
fractie DTV.
Wethouder Van Halderen deelt mede dat elke kern recht heeft
op een kunstwerk. Hij gaat geen nieuw beleid maken. Het
uitgangspunt is helder en duidelijk.
Toezegging
Wethouder Van Halderen zegt een overzicht van alle
kunstwerken –waar en in welke kern- toe.
Verder deelt de wethouder mede dat de Nota ‘kijk op cultuur’
in de vergadercyclus van april 2019 aan de orde komt.

8

De raad besluit unaniem:
1.Een bedrag van € 44.500 beschikbaar stellen voor
realisatie kunstwerk in Gapinge;
2. dit bedrag dekken uit de algemene reserve.
15.

Voorstel in te stemmen met de eerste
begrotingswijziging 2019 Orionis Walcheren.
Op een vraag van de fractie PvdAGroenLinks of ondersteuning
aan kwetsbare jongeren al is belegd deelt wethouder Van
Halderen mede dat dit inderdaad is belegd.
De raad besluit unaniem in te stemmen met de eerste
begrotingswijziging 2019 Orionis Walcheren.

16.

Voorstel
1. Een subsidieverzoek indienen bij het Ministerie van BZK voor
een vergoeding van de kosten (€ 99.261) van onderzoek
naar Niet Gesprongen Explosieven.
De raad besluit unaniem een subsidieverzoek in te dienen bij
het Ministerie van BZK voor een vergoeding van de kosten
(€ 99.261) van onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven.

17.

Benoeming voorzitter en vaste voorzitters van de
Regionale Commissie Walcherse Zaken.
De raad besluit unaniem:
Conform de regeling ten aanzien van de werkwijze van de
Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten voor de
periode van twee jaar
1. De heer Clement Remijnse te benoemen als voorzitter;
2. De heer Pim Kraan en mevrouw Maaike WalravenJanssen te benoemen als plaatsvervangende
voorzitters.

17a.

Bekrachtiging geheimhouding
De raad besluit unaniem:
De door het college bij besluit d.d. 26 februari 2019 opgelegde
geheimhouding alsmede ook de opgelegde geheimhouding over
de tijdens de besloten bijeenkomst college – raad d.d. 25
februari 2019 door en/of namens college verstrekte en
gegeven informatie plan van aanpak bijzonder klantproces te
bekrachtigen. De geheimhouding wordt opgelegd totdat de
raad haar opheft.

18.

Ingekomen stukken
De fractie PvdAGroenLinks dient een motie in naar aanleiding
van ingekomen stuk B. 11 memo betreffende situatie
Intervence.
Het dictum van de motie luidt als volgt:
Verzoekt het college:
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1. Ernaar te streven zo snel mogelijk financiële zekerheid
te bieden aan Intervence door nu reeds aan de
wethouders van de 13 Zeeuwse gemeenten voor te
stellen dat wordt overgestapt van een eenzijdige
output-financiering naar een financiering die meer
waarborgen voor kwaliteit van de ondersteuning voor
jongeren, opvoeders en zekerheid voor een stabiele
bedrijfsvoering biedt;
2. Dit voorstel, onder voorbehoud van goedkeuring in de
twee andere Walcherse raden, als gezamenlijk Walchers
voorstel te presenteren (deze motie wordt tegelijkertijd
in de raden van Middelburg, Vlissingen en Veere
voorgelegd, in Veere in licht gewijzigde vorm);
en gaat over tot de orde van de dag.
Wethouder Van Halderen ontraadt deze motie ten stelligste. Op
dit moment vindt door een bureau onderzoek plaats en dit
bureau komt in april met bevindingen. Hij roept op om eerst de
resultaten van dit onderzoek af te wachten. Verder deelt hij
mede dat de financiën bij Intervence zijn geborgd tot 1 juni
2019.
De fracties DTV, CDA, VVD en SGPChristenUnie willen eerst het
onderzoek afwachten. Met het verzoek van de fractie
PvdAGroenLinks om de motie tot nader order aan te houden
wordt ingestemd.
Brieven A. 01 t/m A.17
a. A.01 verbod oplaten van wens/ballonnen: op verzoek
van de fractie SGPChristenUnie bespreken in commissie;
b. A.02 koersnota stichting Welzijn Veere: op verzoek van
de fractie PvdA/GroenLinks bespreken in commissie MO;
c. A.13 verzoek om aanpak hoog-risico honden: fractie
DTV vraagt of er al actie is ondernomen en of verbod
kan worden opgenomen in APV; verder dit stuk
bespreken in commissie. De afspraak wordt gemaakt
om dit stuk in de commissie te bespreken zodra
onderzoek mogelijkheden in deze is afgerond.
d. A.15: fractie DTV merkt op dat bijlage ontbreekt.
Brieven B. 01 t/m B.19
a. Brief B.06 IHUP 2019 bespreken in commissie;
b. B.13 en B.16 eerst nadere info verschaffen over
convenant en toetsingskader (B.13) en mediacampagne
(B.16)
Toezegging wethouder Van Halderen
Convenant en toetsingskader en info over
medecampagne toezenden aan de raad.
Afhankelijk van die info later bezien of beide stukken
nog in commissie worden besproken.
c. B.12 pleidooi van de fracties PvdAGroenLinks en CDA
om binnen budget te blijven en verder ook 2e fase niet
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hierdoor laten frustreren. Wethouder gaat de
meerkosten opleveren.
d. B.19 memo woningmarktafspraken en kwalitatief
woononderzoek Zeeland: op verzoek van de fractie VVD
bespreken in algemene commissie van 24 juni 2019.
Met alle overige ingekomen stukken wordt conform
afdoeningsvoorstel Presidium ingestemd.

19.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.17 uur
de vergadering.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 april 2019.

