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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van  8 november 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; 
-fractie PvdAGroenLinksde leden C. Maas, M.J.A.W. Walraven – Janssen, T. Lievense, 
W.J.M. Rijken, P.H.L.J. Meijs; 
-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. 
 
Afwezig met kennisgeving: A.N. te Sligte (fractie SGP/CU). 
 
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 en deelt mede dat de heer A.N. de Sligte 
van de fractie SGPChristenUnie met kennisgeving afwezig is. 

 
2.  Vaststellen agenda.     
     

 Aan de agenda word toegevoegd: 
-agendapunt 4a Definitief ontwerp Markt Veere 

 

 
 3. Spreekrecht.    
 

 Van dit agendapunt wordt gebruik gemaakt door:   

 -mevrouw Petra de Witte namens dorpsvisie werkgroep 
Westkapelle over dorpsvisie Westkapelle; 

 

 -de heer Verweijs namens bewoners Markt Veere over 
agendapunt definitief ontwerp Markt Veere 
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4. Programmabegroting 2019      
 

 Na de algemene beschouwingen wordt gestemd over een aantal 
amendementen. Deze amendementen worden geacht deel uit te 
maken van deze besluitenlijst. 
 
Besluitvorming Amendementen 

1. Amendement fractie CDA parkeren kustkernen. 
Dit amendement is door de fractie CDA ingetrokken. 
 

2. Amendement fractie PvdAGroenLinks schrappen 
geraamde verhoging van de Toeristische Impuls met  
€ 100.000,--. 
Dit amendement is met 8 stemmen voor en 10 stemmen 
tegen verworpen. Voor de fracties CDA en 
PvdAGroenLinks; tegen de fracties DTV, SGPChristenUnie 
en VVD. 

 
3. Amendement fracties CDA en PvdAGroenLinks asfaltering 

begraafplaatsen. 
Dit amendement is met 8 stemmen voor en 10 stemmen 
tegen verworpen. Voor de fracties PvdAGroenLinks en 
CDA; tegen de fracties DTV, SGPChristenUnie en VVD. 

 
4. Amendement fractie PvdAGroenLinks basis op orde en 

formatie werkprogramma. 
Dit amendement is met 8 stemmen voor en 10 stemmen 
tegen verworpen. Voor de fracties PvdAGroenLinks en 
CDA; tegen de fracties DTV, SGPChristenUnieen VVD. 
 

5. Amendement fractie CDA multifunctionele 
accommodaties. 

          Dit amendement is met 8 stemmen voor en 10 stemmen  
          tegen verworpen. Voor de fracties PvdAGroenLinks en   
          CDA; tegen de fracties DTV, SGPChristenUnie en VVD. 
 

6. Amendement van de fractie CDA geen verdubbeling van 
de directie. 
Dit amendement is met 8 stemmen voor en 10 stemmen 
tegen verworpen. Voor de fracties CDA en 
PvdAGroenLinks ; tegen de fracties DTV, SGPChristenUnie 
en VVD. 

 
7. Amendement fractie PvdAGroenLinks opbrengsten 

parkeerbelasting en verhogen en reserveren voor 
afschrijving van investeringen maatschappelijk vastgoed. 
Dit amendement is met 11 stemmen voor en 7 stemmen 
tegen aangenomen. 
Voor de fracties PvdAGroenLinks, CDA en DTV; tegen de 
fracties SGPChristenUnie en VVD. 

 
Vervolgens wordt een besluit genomen over het geamendeerde 
voorstel om de programmabegroting 2019 vast te stellen. 
 
Besluit programmabegroting 2019 
De gemeenteraad van Veere besluit: 
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1. Gewijzigd vast te stellen de programmabegroting 2019 
en de financiële begroting 2019 waarbij: 
-de geraamde opbrengst parkeren/parkeerbelasting 
wordt verhoogd met € 400.000,--; 
-€ 400.000,-- wordt gereserveerd voor afschrijving van 
investeringen in het maatschappelijk vastgoed. 

      2. In te stemmen met de extra verhoging van de 
          afvalstoffenheffing en de rioolheffing in 2019. 
De programmabegroting 2019 wordt met 10 stemmen voor en 8 
stemmen tegen aangenomen. 
Voor de fracties DTV, SGPChristenUnie en VVD; tegen de fracties 
PvdAGroenLinks en CDA. 
 
Na de besluitvorming over de programmabegroting 2019 wordt 
gestemd over de ingediende moties. 
Besluitvorming Moties 

1. Motie fracties PvdAGroenLinks oproep om Porthos in 
stand te houden. 
Motie is met 8 stemmen voor en 10 stemmen tegen 
verworpen. 
Voor de fracties PvdAGroenLinks en CDA; tegen de 
fracties DTV, SGPChristenUnie en VVD. 
 

2. Motie fracties CDA en PvdAGroenLinks energietransitie. 
Deze motie is unaniem aangenomen waarbij de fracties 
DTV, SGPChristenUnie en VVD wel hebben aangegeven 
een voorbehoud te willen maken voor de in de motie 
genoemde kleinschalige molens. 
Het college wordt opgeroepen om: 
-bij de komende kadernota met een lijst van concrete 
voorstellen te komen waaruit blijkt dat dit inderdaad een 
topprioriteit is; 
-zo spoedig mogelijk met een tussenstand te komen en 
deze in alle komende rapportages en begrotingen te 
actualiseren. 

 
3. Motie fractie CDA parkeertarieven. 

Deze motie wordt verworpen met 8 stemmen voor en 10 
stemmen tegen. 
Voor de fracties CDA en PvdAGroenLinks; tegen de 
fracties DTV, SGPChristenUnie en VVD. 
 

Toezeggingen 
Wethouder Schot zegt toe dat er onderzocht wordt – o.a. de 
vraag of dit juridisch haalbaar is-  of er in 2019 gratis of zo 
goedkoop mogelijk parkeervergunningen kunnen worden 
verstrekt en ook dat in de loop van 2019 de parkeernota 2020 
ter bespreking en besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd 
zodat de raad in de loop van 2019 o.a. tijdig de parkeertarieven 
voor 2020 kan bepalen en vaststellen. 
 
Wethouder Schot zegt toe bij het onderzoek Leefbaarheid en 
Toerisme de dorpsvisies te zullen betrekken. 
 

 
 
4a. Definitief ontwerp Markt Veere   
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 Dit voorstel is op 7 november 2018 door de raad aangehouden 
voor nader overleg tussen de portefeuillehouder en insprekers. 
Staande de vergadering is een memo d.d. 8 november 2018 
uitgereikt met betrekking tot de Markt Veere met betrekking 
tot het gehouden overleg tussen de portefeuillehouder met de 
insprekers. 
De raad besluit unaniem tot: 

1. Het instemmen met het definitieve ontwerp voor de 
herinrichting Markt in Veere. 

2. Een krediet van € 536.000,-- beschikbaar stellen. 
3. De kapitaallasten van € 29.480,-- dekken uit de in de 

begroting 2018 opgenomen kapitaallasten voor deze 
investering. 

 

 

 
 
 
5.                        Sluiting 
 

 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 00.06 uur 
de vergadering. 

 

 


