
Verhoging gemeentelijke 
belastingen onverteerbaar.

Veere Liberaaltje

2020 was een bijzonder jaar. 
Voor u als inwoner, thuis werkend, 
met minder sociale contacten, 
voor ondernemers die hun 
bedrijf moesten sluiten en voor 
ons als VVD. Het was lastig om 
onze inwoners te ontmoeten, 
zelfs om elkaar als VVD’ers te 
ontmoeten: geen politieke cafés 
of andere activiteiten, geen 
werkbezoeken en geen bezoekers 
bij vergaderingen. 

Als VVD in Veere moesten we - door de breuk 
met DTV - onze rol in de coalitie inwisselen 
voor de oppositiebankjes. We hebben deze 
rol actief en voortvarend opgepakt en volgen 
het beleid en de uitvoering van het nieuwe 
college op de voet. Een van de punten 
waarover we ons ongenoegen stevig kenbaar 
hebben gemaakt is de lastenverhoging. 

Veere is – met een verhoging van 10% - de 
grootste stijger van gemeentelijke lasten 
(Onroerende Zaak Belasting, Rioolrecht 
en Afvalstoffenheffing) in Zeeland. Deze 
rekening komt terecht bij onze ondernemers 
en inwoners. Inwoners die per 1 januari 
niet gecompenseerd werden met een 
inflatiecorrectie op hun loon, ondernemers 

die interen op hun reserves 
door de corona crisis.

Daarnaast is ook de toeristenbelasting 
enorm verhoogd (voor vaste accommodaties 
van € 1,30 naar € 2,- per persoon per 
nacht), waardoor de concurrentiepositie van 
veel recreatieondernemers ook nog eens 
verslechtert.

Ondanks deze verhogingen stijgt de schuld 
van de gemeente met 70% en daar zal 
het waarschijnlijk niet bij blijven. De VVD 
maakt zich daarover veel zorgen. Voor de 
VVD zijn de voorzieningen in alle kernen 
heel belangrijk, maar de gemeente staat 
voor nog veel meer forse uitgaven. Ook de 
WMO, Jeugdzorg, veiligheid, woningbouw, 
duurzaamheid en dienstverlening vragen 
grote budgetten. 

De VVD wil daarom zorgvuldig omgaan met 
de uitgaven voor nieuwe MFA’s, juist omdat 
we willen voorkomen dat onze inwoners, 
ondernemers en toeristen nog eens met zo’n 
lastenverhoging worden geconfronteerd. 

Kortom, wij willen een kostenplaatje dat 
rekening houdt met de belangen van al onze 
inwoners en dat Veere niet voor tientallen 
jaren in een financiële wurggreep houdt. De 
VVD wil verstandig omgaan met het geld van 
onze inwoners en ondernemers. 

Daar zetten we ons voor in!

Meer weten over de besluiten in de gemeenteraad? De gemeenteraad heeft 
een eigen website met alle informatie over belangrijke besluiten en met een 
impressie van elke raadsvergadering: 
www.veere.nl/gemeenteraad

U kunt de raadsvergaderingen bekijken (gelijktijdig of achteraf) via:
www.veere.nl/live-vergadering-volgen

Op onze website www.vvdveere.nl vindt u informatie over de VVD: nieuws, 
contactgegevens en standpunten. Hier kunt u zich ook aanmelden voor 
onze nieuwsbrief; u wordt dan elke maand op de hoogte gehouden van de 
beslissingen van de gemeenteraad en de standpunten van de VVD.
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@vvdveere               @vvdveere

Marin van den Berge
Fractievoorzitter
Commissie Maatschappelijke ontwikkeling
Fractiespecialist Verkeer, Economie en Openbare ruimte

  Marin.vd.Berge@vvdveere.nl
 06 - 13 55 85 42

Marja Osté-Aarnoutse
Commissie Ruimtelijke ontwikkeling
Fractie-specialist Financiën, Landbouw en Recreatie

  Marja.Oste@vvdveere.nl
 06 - 11 12 68 24

Nanda van den Berg
Commissie Maatschappelijke ontwikkeling
Fractie-specialist (Jeugd- en ouderen)zorg, werk en inkomen

  Nanda.vd.Berg@vvdveere.nl
 06 - 29 56 52 81

Ruud van Houten
Commissie Ruimtelijke ontwikkeling

  rvanhouten@live.nl
 06 - 52 06 82 13

Paul Barendregt
Commissie Maatschappelijke ontwikkeling

  pbarendregt@zeelandnet.nl
 06 - 12 43 50 53

Gezocht: Fractie-assistent
Ben jij politiek geïnteresseerd en heb je een paar 
uurtjes over? Ben jij de fractie-assistent die wij 
zoeken? Kom ons dan helpen!

Als onze fractie-assistent reserveer je de 
vergaderruimte in het Gemeentehuis, maak je 
de agenda en zorg je voor het verslag van de 
fractievergaderingen. Natuurlijk wordt ook jouw 
mening op prijs gesteld! 

Ben jij de liberale administratieve hulp die wij 
zoeken? Reageer dan snel! 

Meer info: www.vvdveere.nl

Marin van den Berge 
Fractievoorzitter VVD Veere

Steun de VVD: 
Word lid!
Voor slechts € 25,- lid zijn van de VVD? Het kan 
nu met het nieuwe VVD-introductielidmaatschap. 
Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het 
lidmaatschap ook iets voor jou is. Het lidmaatschap 
stopt automatisch na een jaar, je zit nergens aan 
vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven.

Wil je meer bijdragen dan €25, kies dan voor het 
bedrag van €75 of €125 euro. 
Is iemand op hetzelfde adres al lid van de VVD? Dan 
kun je als ‘gezinslid’ na het eerste jaar lid blijven voor 
een gereduceerd tarief. 

De betrokkenheid en steun van leden is van 
onschatbare waarde voor onze partij en ons land. 
Samen streven we naar een liberaler Nederland. 
Doe jij ook mee?  www.vvd.nl/word-lid/

Bert van Halderen
Fractielid
Ruimtelijke ontwikkeling

  bertvanhalderen@gmail.com
 (0118) 59 60 00

Meer informatie

Veere



Ondernemen in 
zware tijden.

Begin 2020, toen ondernemen nog fantastisch was, heb ik 
veel ondernemers gesproken over hun toekomstplannen. 
Over het algemeen hadden zij een goed tot zeer goed 2019 
gehad en lagen er allerlei mooie (investerings-)plannen op 
de plank. Iedereen stond klaar om van 2020 een geweldig 
jaar te maken, ook omdat vakanties en feestdagen zo 
perfect vielen. 

Maar toen kwam er dat verwoestende virus waar niemand rekening mee 
had gehouden. Nu een jaar later 2020 is afgesloten, spreek ik diezelfde 
ondernemers weer. Afgelopen jaar gaat voor velen de boeken in als 
een rampjaar, ze hebben alle zeilen bij moeten zetten, spaargelden en 
pensioenspaarpotten aangesproken om te kunnen overleven. 

Ook hebben veel ondernemers nieuwe of aangepaste businessmodellen 
moeten bedenken. Persoonlijk heb ik enorm veel respect voor de creativiteit 
en het doorzettingsvermogen van onze ondernemers. 
Of het nu gaat om een horecabedrijf of een winkel, ze passen zich allemaal 
aan en onderzoeken de mogelijkheden die ze in deze tijd nog wel hebben.  
Dat is echt de enorme handelsgeest die wij met zijn allen hebben, en daar 
mogen we trots op zijn. 

Ook de komende maanden zullen er nog allerlei beperkingen blijven gelden 
en wordt het nog wel strenger. Dat is voor niemand leuk, maar naar mijn idee 
kunnen we nu beter even doorbijten, zodat het virus echt goed kan worden 
bestreden en we straks  weer ‘normaal’ verder kunnen, zonder het risico dat 
(weer) alles gesloten moet worden. 

Daarom roep ik iedereen op, om juist nu elkaar te blijven 
steunen en onze ondernemers een beetje te helpen: koop 

vooral lokaal en bestel een keer extra bij je favoriete 
restaurant.  Maar houd je vooral aan de regels, zodat 

we straks allemaal weer kunnen genieten van wat 
we het liefste doen. 

Parkeerbelastingen 
– Het had ook anders gekund!
Iedereen die de afgelopen maanden de PZC 
of de gemeentepolitiek een beetje gevolgd 
heeft, weet dat sinds de zomer het “parkeren” 
een hot issue was. Het college heeft in een 
sneltreinvaart een nieuwe parkeerbeleid 
ontwikkeld  en via de coalitie doorgedrukt in de 
gemeenteraad. Wat de VVD betreft: te snel en 
niet goed doordacht. 

De VVD fractie heeft het idee dat heffen van parkeerbelastingen 
aan dagjestoeristen ook op een andere manier bereikt 
had kunnen worden. Natuurlijk is het een goed idee om 
(dagjes) toeristen mee te laten betalen aan de toeristische 
voorzieningen en de infrastructuur die daarvoor nodig is.  En 
parkeerbelastingen zijn ook het juiste instrument om dat te 
doen. Maar het nieuwe parkeerbeleid bevat een paar grote 
fouten.

• Van de eerste tot de laatste alinea heeft het beleid maar één 
doel: zoveel mogelijk belastinginkomsten. Het oplossen van 
parkeerproblemen, aangedragen door ondernemers en bewoners, heeft 
totaal geen prioriteit gekregen. Vele vragen zijn niet eens beantwoord. 

• Er wordt veel te weinig gebruik gemaakt van prijsdifferentiatie om 
parkeer/verkeersstromen te sturen. Goedkoper parkeren aan de 
rand van een kern lost veel parkeerproblemen in de kern op.  En zo’n  
prijsdifferentiatie zou ook heel goed bij het vergunningparkeren kunnen 
worden toegepast. 

• Voor de verblijftoeristen, de hotelgasten, is geen fatsoenlijke oplossing 
gemaakt en wordt het parkeren erg duur. Daar komt de fors verhoogde 
toeristenbelasting (€ 2,- per persoon per nacht) nog eens bij.

• Het ergste is de absurde tariefverhoging. Dat geldt niet alleen voor 
het “toptarief” van € 5,20 maar ook voor de lagere tariefgroepen en de 
dagkaarten. De verlenging van de betaaltermijn naar 21:00 uur ‘s-avonds 
is ook gewoon een enorme belastingverhoging. 

Met de torenhoge tarieven wordt Veere niet alleen een zeer onaantrekkelijke 
bestemming voor toeristen, maar wordt ook de eigen bevolking hard geraakt. 
Iedereen die niet in één van de vergunning kernen woont (Domburg, Veere 
en straks Zoutelande) moet ook gewoon dat hoge tarief betalen. Dus de 
kans is groot dat veel bewoners hun boodschappen straks in Middelburg 
of Vlissingen gaan doen. De lokale economie gaat zo dus flink wat klanten 
verliezen. Maar ook het sociale- en verenigingsleven in de betaald parkeren 
gebieden zal hier de negatieve gevolgen van gaan voelen.

De VVD-fractie heeft voor de bewoners van Veere nog een goed voorstel 
ingebracht in de Raad. Een betaalbare parkeervergunning voor alle inwoners, 
waarmee overal geparkeerd kan worden. Hoewel dit initiatief is overgenomen, 
is het door het college zo ver uitgekleed en duur gemaakt, dat het geen 
serieus alternatief meer is.

Voor Zoutelande zijn inmiddels met de ondernemersvereniging en de 
dorpsraad een aantal te verwachten problemen opgelost. Maar eigenlijk 
wordt er veel te weinig  tijd genomen om het goed in te voeren.  Westkapelle, 
Oostkapelle, Vrouwenpolder en Dishoek zijn later aan de beurt. Wij hopen 
dat daar wel voldoende tijd genomen wordt om op een zorgvuldige manier, 
met een groter draagvlak, het betaald parkeren in te voeren.

De VVD-fractie zal  blijven strijden voor een beter parkeerbeleid en 
uitwerking daarvan.  Wat ons betreft is parkeerbeleid voor het oplossen 
van parkeerproblemen, en niet enkel voor het heffen van zo veel mogelijk 
belasting. 

VVD wil nieuwkomers en 
Veerse ondernemers bij 
elkaar brengen.

 

Zeeland heeft een krappe arbeidsmarkt, ook in deze 
Corona-tijd. Ook in onze eigen gemeente zijn er moeilijk 
te vervullen vacatures, bijvoorbeeld in de zorg en de 
schoonmaaksector. En dat terwijl er in de meeste kernen 
van de gemeente Veere nieuwkomers wonen.

Dit zijn meestal jonge mensen, van een jaar of 20 a 25. Zij zijn nu een paar 
jaar in Nederland en willen graag bouwen aan hun toekomst. Hun Nederlands 
is zeker niet perfect, maar zij kunnen zich voldoende verstaanbaar maken om 
aan het werk te gaan. Zij mogen dat gelukkig ook, want zij hebben een BSN 
en een werkvergunning. Steeds meer nieuwkomers zijn zelfs bezig met een 
MBO-opleiding.

 
De VVD kent succesvolle voorbeelden van nieuwkomers die in de gemeente 
Veere aan de slag zijn gegaan in de horeca, de zorg en in de schoonmaak. 
Volgens ons is het vinden van een baan de beste manier om te integreren en 
om je thuis te gaan voelen in ons land.

 
Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Door het nieuwe 
inburgeringsstelsel zullen gemeenten ervoor moeten zorgen dat nieuwkomers 
sneller en beter Nederlands leren. Gemeenten kunnen nieuwkomers zo beter 
op weg helpen naar betaald werk.

 
Wij vinden het belangrijk dat het college ondernemers goed informeert 
over de mogelijkheid om nieuwkomers aan te nemen als medewerker of als 
stagiair. Dit kan bijvoorbeeld via de Veerse ondernemersmanager. Ook kan dit 
door op sociale media bedrijven aan het woord te laten die goede ervaringen 
hebben met medewerkers die nog niet zo lang in Nederland zijn. Verder kan 
de gemeente nieuwkomers ook actief ondersteunen richting vacatures.

VVD Veere heeft vragen gesteld aan het college over het nieuwe 
inburgeringsstelsel. Het is in de gemeente Veere de bedoeling dat 
nieuwkomers een coach krijgen zodra zij een baan hebben of stage lopen, 

was het antwoord. Dat klinkt positief, vinden wij. Wij blijven 
de ontwikkelingen volgen en zullen erop letten dat het 

college de zaken pro-actief oppakt. Ook al voordat de 
nieuwe inburgeringswet ingaat.

kamerverhuur nu en 
in de toekomst. 

In de gemeente Veere bestaat een lange traditie van 
kamerverhuur aan “badgasten”. De inkomsten hieruit 
heeft voor veel gezinnen in het verleden een belangrijk 
verschil gemaakt in de huishoudportemonnee. Je zou 
zelfs kunnen zeggen dat deze verhuur voor en vlak na 
de 2e wereldoorlog veel inwoners uit de armoede heeft 
geholpen, en in de jaren daarna een stukje extra welvaart 
heeft gebracht. De verhuur zit als het ware in ons Veerse 
DNA.

Toch heeft in januari 2019 de raad nieuw beleid voor kamerverhuur 
vastgesteld. De VVD was het daar ook mee eens. Kamerverhuur moet zeker 
mogelijk blijven, maar dan wel passend binnen de Veerse schaal. Met dit 
nieuwe beleid wil de VVD uitwassen en oneigenlijk gebruik voorkomen.

Voor de bestaande situaties komt een overgangsbeleid. De raad moest hier 
de kaders voor vaststellen en dit bleek een zeer moeizaam proces te zijn. 
Wat de VVD betreft was de insteek dat bestaande kamerverhuur kan worden 
voortgezet. 

De gemeente Veere heeft in het verleden passend overgangsbeleid 
vastgesteld wanneer regelgeving veranderde, recent nog bij de gewijzigde 
Huisvestingsverordening. De VVD vindt het altijd belangrijk om mensen te 
beschermen tegen een overheid die ineens de regels verandert, zeker als dat 
mensen in hun portemonnee raakt. 

Wij zien als VVD geen enkele reden waarom dit bij 
kamerverhuur anders zou moeten zijn en hebben dan 

ook ons uiterste best gedaan voor een passend 
overgangsbeleid.

Ruud van Houten
Fractielid VVD Veere

Paul Barendregt 
Fractielid VVD Veere

Nanda van den Berg 
Gemeenteraadslid VVD Veere

Marja Osté-Aarnoutse
Gemeenteraadslid VVD Veere


