Beschouwingen Begroting 2019
Voorzitter, collega-raadsleden, college, publiek hier aanwezig, of thuis meekijkend,
Een nieuwe raadsperiode, een nieuwe bezetting, een volledig nieuw college, nieuwe raadsleden en
daarmee oude raadsleden op de tribune.
Toen ik 13 jaar geleden actief werd in de politiek, had Veere een vrouwelijke wethouder. Toen ik 8
jaar geleden raadslid werd, kende de raad 3 –de helft- vrouwelijke fractievoorzitters. Nu ben ik de
enige tussen 4 heren, maar wel met een meerpersoonsfractie die volledig vrouw is. Eerlijk gezegd zijn
wij als 3 VVD-vrouwen daar niet zo mee bezig. Wij doen gewoon ons werk.
Toch sta ik er even bij stil. Het is dit jaar namelijk 100 jaar geleden sinds de eerste
vrouw werd verkozen in de tweede kamer. Sindsdien hebben vrouwen hier in
Nederland en wereldwijd een belangrijke bijdrage geleverd binnen de politiek.

We doen een stap in de tijd naar 1960. In de krantenbank vonden we een aantal artikelen, waarin
werd gesproken over het inperken van zomergasten in Zoutelande. In een openbare
raadsvergadering (bestaande uit 7 raadsleden) sprak men de hele dag over strand en recreatie. Ook
in die tijd had een aantal ingezetenen een schrijven gericht aan het college over de rumier op
kampeerterreinen. Daarop wendde ondernemers zich in een schrijven aan het gemeentebestuur,
omdat de overlast reuze mee zou vallen en zeker niet alleen op kampeerterreinen voorkwam. Wat
dat betreft is er nu dus niets nieuws onder de zon.
Veere leeft van het toerisme. Hoewel we kleinere
bedrijventerreinen binnen onze gemeente vinden, met
bedrijven uit talloze bedrijfstakken, is de hoofdtak duidelijk
toerisme. Ondernemers en werknemers verdienen er hun
brood, inwoners verdienen bij door kamer- of zomerwoningen
verhuur, en voorzieningen blijven in stand. Supermarkten,
winkels en restaurants zouden niet of moeilijker het hoofd
boven water kunnen houden wanneer zij het zonder de toerist
zouden moeten doen. Het zijn dus niet alleen de campings en hotels die leven van het toerisme: de
hele gemeente leeft ervan. Zo levert de toeristenbelasting meer aan inkomsten voor de gemeente,
dan de OZB die wij als inwoners betalen.
Denk ons eens in waar we zouden staan, zonder het toerisme in onze gemeente!
Toch moeten we de kleinschaligheid en het open landschap koesteren. We zijn dan ook blij dat er
onderzoek gedaan wordt hoe de leefbaarheid van inwoners en het toerisme beter op elkaar kunnen
worden afgestemd.
Als VVD blijven we initiatieven van ondernemers voor kwaliteitsverbetering belangrijk vinden. We
vinden dan ook dat deze steun verdienen en gefaciliteerd moeten worden door de gemeente.
Ook vinden we dat regels regels zijn. Handhaving is dus zeer belangrijk. We hopen dan ook op een
voortvarende start met de extra handhaving op het gebied van illegale verhuur van woningen.
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We gaan nader in op een aantal punten uit de begroting:
Het uitbreiden van het milieutoezicht met een FTE heeft ons verbaasd. De RUD doet voor ons het
milieu toezicht dat wettelijk is vereist en er worden meer taken naar de dienst afgestoten. Wat gaat
deze extra toezichthouder doen?
Voor het Integraal Handhavingsprogramma (IHUP) stellen we voor ook te controleren op het
parkeerverwijssysteem in Veere, wanneer op drukke dagen het inrijverbod van kracht is.
We hopen dat de handel in parkeervergunningen met het nieuwe parkeervergunningen systeem tot
het verleden gaat behoren. Het doel van het vergunning systeem moet zijn dat de inwoners van
Veere en Domburg in de kern kunnen parkeren.
Met betrekking tot het verruimen van de regels voor kleinschalig kamperen is voor de VVD het
onderzoek niet meer nodig. Wat de VVD betreft gaan we het beleid gewoon aanpassen en gaan we
20% vaste eenheden jaarrond toestaan. Landschappelijke inpassing en overleg met de sector is
daarbij wel van belang.
Voor het Terras en uitstallingenbeleid pleiten we voor duidelijke en gedragen beleidsregels.
- We pleiten voor een dereguleringsslag.
We denken daarbij aan een meldplicht voor uitstallingen i.p.v.
een vergunning. Verder moeten de algemene regels duidelijk
zijn. Dit is bovendien eenvoudiger te handhaven dan alle
verschillende vergunningen.
- Ook vinden we dat er maatwerk moet zijn voor de
verschillende kernen in de gemeente. Wat in Domburg past,
past niet in Koudekerke en andersom.
- Uiteraard is overleg met de ondernemersverenigingen hierbij van groot belang.
- Tenslotte vinden we acceptabele tarieven belangrijk.
Het bedrag van €100.000 voor het project Ecoferium lijkt van naam te zijn veranderd. Het bedrag is
gelijk, maar de post heet nu Project Ecomobiliteit. Wat verwacht het college hiermee echt te
bereiken?
We staan positief tegenover het onderzoek voor de extra Zandsuppletie. We worden graag op de
hoogte gehouden van de voortgang en de financiën die er mee samen hangen. We vinden dit erg
belangrijk, de stranden zijn van grote waarde voor ons toeristisch product.
Vanuit de sector horen we dat de animo voor het inzaaien van de akkerranden groeit. Bloeiende
akkerranden zijn belangrijk voor de leefomgeving. Bijen zijn van
economisch belang door de bestuiving van gewassen en spelen in de
natuur een belangrijke rol in de bestuiving van wilde planten. Zeeland
is een geschikte provincie voor bijen, en daarom is de Zeeuwse
Bijenstrategie door veel partijen, waaronder de gemeente Veere,
ondertekend. Met betrekking tot de akkerranden vragen we daarom
op welke manier we de agrariërs –en daarmee de biodiversiteit- nog
meer kunnen faciliteren?
Op cultureel gebied volgen we de uitvoering van de plannen voor de Grote Kerk. We lezen hierover
niets in de programmabegroting. Wat is de huidige stand van zaken en komen in 2019 de plannen
wel ten uitvoer?
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Binnen het Sociaal Domein wordt 2019 het jaar van de ontvlechting van Porthos. Voor de VVD moet
de kwaliteit van de dienstverlening voor de inwoner centraal staan. Laagdrempelige toegang en zo
min mogelijk administratieve rompslomp zijn daarbij uitgangspunten.
Verder blijft schuldhulpverlening een punt van zorg. Schuldhulpverlening moet voor iedereen die dat
nodig heeft beschikbaar blijven en er moet aandacht zijn voor preventie.
We hebben gelezen dat er in 2020 meer taken naar de gemeente komen met betrekking tot
inburgering. Wat de VVD betreft is werk de beste manier om in te burgeren en de Nederlandse taal
te leren. Wat gaat het college eraan doen om te stimuleren dat meer statushouders naast hun
inburgeringscursus gaan werken, zonder dat dit ten koste gaat van hun examens?
We zijn blij dat de 3 Walcherse gemeenten weer aan tafel gaan voor regionale
woningbouwafspraken. Het is belangrijk dat er in 2019 écht duidelijkheid over de
woningbouwplannen komt: waar zijn plannen voor inbreiding en waar kan worden uitgebreid in de
kernen?
De kosten van de uitvoering van de plannen voor de MFA’s blijken meer dan twee keer zo hoog te
liggen dan verwacht. We kunnen dan ook niet anders dan de plannen opnieuw bekijken, nut en
noodzaak tegen het licht te houden, nadenken over alternatieve opties etc.
Als VVD pleiten we voor de spreiding binnen de gemeente en in de tijd. We denken dat verbindingen
zoeken met bestaande voorzieningen van verenigingen en/of particuliere locaties een goede optie is
die kan worden onderzocht.
We deden in de paragraaf verbonden partijen nog een spannende ontdekking. Zo kun je in 2019 bij
het Zeeuws Archief terecht voor muziek onderwijs en zorgt de Zeeuwse muziekschool voor
archiefbeheer.
Tenslotte gaan we ervan uit dat in 2019 tal van projecten wel tot resultaat gaan leiden. We denken
aan de economische beleidsagenda, het beeldkwaliteitsplan voor Oostwatering, de herbestemming
van het Mijnenmagazijn, de verplaatsing van de supermarkt in Vrouwenpolder etc. etc.
Plannen en een begroting op zichzelf zijn niets. Het zijn de implementatie,
realisatie, verwezenlijking en daadkracht die plannen echt tot uitvoering
brengen. We hebben er alle vertrouwen in dat de wethouders in het nieuwe
college in Veere doeners zijn en dat zij samen met iedereen die betrokken is
de mouwen opstroopt en voortvarend aan de slag gaat met deze plannen
voor 2019. Wij wensen iedereen daarbij een goede samenwerking en veel
succes toe!

