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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van  7 november 2018.    
 

1.   Opening.    
 

 Geen bijzonderheden 

 
2.  Vaststellen agenda.     
     

 Het aangekondigde agendapunt 7a komt te vervallen.  

 
 3. Spreekrecht.    
 

 Van dit agendapunt wordt gebruik gemaakt door:   

 -de heer Verweijs (bewoners Markt Veere) over agendapunt 9 
(Markt Veere) 

 

 -de heer Fagel over agendapunt 9 (Markt Veere)  

 -de heer Barendrecht (namens MSV) over agendapunt 9 (Markt 
Veere) 

 

 -de heer Mosmans over agendapunt 9 (Markt Veere)  

 -de heer Loeff (Stadsraad Veere) over agendapunt 9 (Markt 
Veere) 

18b.05830 

 -de heer De Visser (Stadsraad Domburg|) over agendapunt 8 
(proces Nehalenniagebied) en ingekomen stuk 15 (onderzoek 
leefbaarheid) 

18b.05833 

 
4. Vragenuur.      
 

 Er zijn geen vragen gesteld.  

 
5. Besluitenlijsten raadvergaderingen 27 september 2018 
openbare en besloten deel.     
 

 De raad stelt de besluitenlijsten ongewijzigd vast.   Grif 

 
6. Lijst van toezeggingen.   
 

 De raad neemt kennis van de lijst van toezeggingen.   
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7. Aanstellen griffier.      
 

 Raad benoemt de heer A. Anthonissen tot raadsgriffier. Hij legt 

vervolgens de eed af.  

Grif 

 
8.  Proces haalbaarheid MTvP museum Nehalenniagebied Domburg.          
 

 PvdA/GroenLinks dient amendement in. Amendement wordt 
verworpen. Voor (8) PvdA/GroenLinks en CDA. Tegen (11) 
SGP/ChristenUnie, VVD en DTV.  

18b.05825 

 Raad stelt het voorstel vast. Voor (11) SGP/ChristenUnie, DTV 
en VVD. Tegen (8) PvdA/GroenLinks en CDA. 

 

 Wethouder Schot zegt toe bij het proces rond de haalbaarheid 
van het Nehalenniagebied een breed samengestelde 
klankbordgroep in te stellen.  

 

 
9. Definitief ontwerp Markt Veere.   
 

 Raad besluit het voortel aan te houden tot de vergadering van 8 
november. Wethouder Schot zegt toe in overleg te gaan met de 
insprekers en de ondernemers en rapporteert de raad daar over.  

OPRU  

 
10 Wijziging begroting RUD 2019.      
 

 Raad stemt in met het voorstel.  

 
11. Bestuursrapportage 2018.   
 

 Raad stelt bestuursrapportage vast.  BV 

 
12. Beleidsplan informatievoorziening.      
 

 Raad stelt plan vast.  DV 

 
 Lijst van ingekomen stukken. 
 

 De raad stelt de lijst vast en neemt kennis van de stukken, met 
dien verstande dat: 

 

 -19: Natuuronderzoek beleid voor donker gaat voor 26, 
Jaarverslag Regionaal bureau leerling zaken voor inhoudelijke 
bespreking agenderen voor commissie RO. (verzoek 
PvdA/GroenLinks) 

 

 -15: Bestuursopdracht onderzoek Leefbaarheid en toerisme  
voor inhoudelijke bespreking agenderen voor commissie RO.  . 
(verzoek PvdA/GroenLinks) 

 

 -37: Tussenevaluatie Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 
Walcheren voor inhoudelijke bespreking agenderen voor 
commissie MO. (verzoek PvdA/GroenLinks) 

 

 
Amendement 
 

 Amendement PvdA/GroenLinks over agendapunt 8, 
proces voorstel haalbaarheid Nehalenniagebied 
Domburg verworpen. Voor (8) PvdA/GroenLinks en 
CDA. Tegen (11) SGP/ChristenUnie, VVD en DTV.   

 

 
Toezeggingen 
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 Wethouder Schot zegt toe bij het proces rond de haalbaarheid 
van het Nehalenniagebied een breed samengestelde 
klankbordgroep in te stellen. 

RO 

 


