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We zijn al weer toe aan de laatste beschouwingen van deze raadsperiode. Een periode die we niet 

anders dan turbulent kunnen noemen. Niet alleen voor ons als politiek, maar voor de gemeente als 

geheel. 2 colleges, 6 wethouders, vertrekkende en terugkerende politici, een extra politieke partij en 

dat rijtje kunnen we nog langer maken. Er zijn in het afgelopen jaar ook veel medewerkers van de 

gemeente vertrokken. Dat baart de VVD veel zorgen. Het werk moet immers wel gedaan worden. 

Minder mensen moeten nu alle bordjes laten draaien, zonder ze dat van hun stokje vallen. Wij 

danken alle medewerkers die de afgelopen raadsperiode zich ingezet hebben voor al het werk in 

onze gemeente.  

Het aantrekken van nieuwe mensen blijkt een lastige opgave. We zien veel functies meerdere keren 

voorbij komen in advertenties. De arbeidsmarkt is overbelast en daarbij lijkt Veere door allerlei 

omstandigheden niet de meest interessante werkgever. Iets om ongerust over te zijn, want teveel 

werk voor te weinig mensen is een gevaarlijke cocktail. We zien daar een belangrijke rol voor de 

leiding van de organisatie, en de portefeuillehouder in het bijzonder, weggelegd.  

 

Financieel perspectief 

De financiële cijfers vinden we ook zorgelijk. In de workshop over het lezen en doorgronden van de 

begroting werd uitgelegd dat de Gemeente Veere zichzelf niet meer als financieel gezond kan 

bestempelen. Toch lazen we dit terug in de -overigens goede en duidelijke- infographic. Dat de 

begroting in evenwicht is, wil niet automatisch zeggen dat we ook financieel gezond zijn. Daarbij zijn 

de cijfers nu rooskleuriger dan bij het financieel perspectief door het gunstig uitvallen van de 

septembercirculaire. Gelukkig komt het Rijk (eindelijk) over de brug met geld voor de kosten van de 

jeugdzorg. We hopen dat dit ook volgt voor de lange termijn, na de kabinetsonderhandelingen.  

Er zitten echter ook flinke risico’s in de begroting. De kosten voor de omgevingswet, ICT, inflatie en 

de herverdeling van het gemeentefonds hangen nog boven ons hoofd. Net als kosten die gemaakt 

moeten worden voor de organisatie, loonstijgingen én bijkomende kosten door het grote verloop in 

de organisatie.  
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Verder zijn alle posten in de begroting afgesteld op het absolute minimum, waarvan we eigenlijk al 

weten dat het niet genoeg zal zijn. Ruimte voor tegenvallers is er niet meer. Dus elke uitgave die over 

het budget heen gaat zorgt direct voor rode cijfers. Aangezien er ook nog veel kosten niet zijn 

meegenomen, zouden de cijfers fors slechter uit kunnen vallen. Wat bovendien ook nog rood kleurt 

is de Solvabiliteitsgrafiek. De VVD maakt zich daar ontzettend ongerust over.  

 

Maatschappelijk vastgoed 

De belangrijkste uitgavenpost is het maatschappelijke vastgoed. De VVD vindt de ambities voor de 

grote projecten in de eerste fase te hoog. Alles tegelijk kan gewoon niet. Faseren is vele malen 

verstandiger. Niet alleen op financieel gebied, maar ook omdat de organisatie zoveel grote projecten 

met de beperkte menskracht niet kan realiseren. Er moet tenslotte in de gemeente nog meer 

gebeuren dan alleen de MFA’s. Ook de dorpen zijn gebaat bij een aangepaste planning. 

Teleurstellingen liggen immers op de loer als de deadlines niet kunnen worden gehaald. Om nog 

maar te zwijgen over de stijgende bouwkosten die roet in het eten kunnen gooien.  

Wij denken dat het beter kan! Het faseren van de plannen zorgt voor een gedegen en zorgvuldige 

aanpak. Niet te snel -onder stoom en kokend water- de plannen realiseren, maar in een keer goed. 

Wij houden namelijk liever 2 bordjes op een stokje heel, dan dat ze allemaal kapot op de grond 

liggen.  

Dat vergt het nemen van politieke verantwoordelijkheid. We zullen het daar misschien niet over eens 

zijn, maar wij zien dat het op de voorgestelde manier niet kan. 

 

Infrastructuur 

Infrastructuur komt er in de begroting maar bekaaid vanaf. Voor Grijpskerke, Aagtekerke en 

Domburg gaat u alleen onderzoeken. Onderzoeken die al minstens 4 jaar lopen, en die nog tot niets 

concreets en tot geen enkele actie hebben geleid, terwijl dit zo hard nodig is!  

Verder zijn goed onderhouden wegen essentieel voor veiligheid en zichtbaarheid en zijn ze zeker een 

vorm van leefbaarheid! 

 

Communicatie 

De Veerse krant wordt niet langer uitgebracht. De digitale nieuwsbrief moet in de 

informatiebehoefte van onze inwoners voorzien. Deze telt echter maar 2000 abonnees, terwijl de 

gemeente ongeveer 9500 huishoudens heeft. Dat betekent dat het nieuws (als alle abonnees uit 

Veere komen), minder dan een kwart van onze bevolking bereikt. Informatievoorziening draait niet 

alleen om halen, maar we hebben ook een brengplicht. Goedkoop is het vast, maar of we de oudere 

inwoners daarmee niet enorm tekort doen is de vraag en onze zorg.  

 

Duurzaamheid 

Een van de belangrijkste pijlers uit het werkprogramma van de coalitie is duurzaamheid. Ook in de 

begroting wordt er aandacht aan besteed en flink geld voor uit getrokken. We denken alleen wel dat 

het in de categorie ‘geld zoekt plan’ valt. Want wat gaan we nu écht met dat geld doen? We vragen 

echt om meer duidelijkheid op dit gebied, zodat onze inwoners en ondernemers weten wat ze van u 

kunnen verwachten.  

We hopen in ieder geval dat u het breed inzet, om zo zoveel mogelijk te bereiken.  
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Toerisme 

In de inleiding van de begroting lezen we dat u er voor staat dat toeristen graag in onze gemeente 

komen. Wij denken echter dat u er vóór gaat staan of liggen, het is maar net hoe je het bekijkt. We 

horen namelijk veel negatieve geluiden van ondernemers in deze sector.  

We kunnen en willen zeker niet ongebreideld verder groeien, maar de boel op slot gooien is het 

andere uiterste. We zijn het helemaal met u eens dat het toerisme in onze gemeente belangrijk is, 

maar laten we dat dan ook erkennen en er naar handelen. Het vraagt om onderhoud en investering 

en we moeten er zuinig op zijn. Opbrengsten uit toerisme, maar liefst 15,2 miljoen, zijn zo gewonnen, 

maar als we het verwaarlozen ook snel weer verloren. Dan spat het bordje, gevallen van het stokje, 

zo uit elkaar.  

Een belangrijk aandachtspunt zijn de toeristische informatiepunten in de kustkernen. Die kunnen en 

moeten beter. Ze zijn een belangrijke voorziening in onze gastvrije gemeente.  

 

Parkeren 

Over de plannen met betrekking tot parkeren is gisteravond voldoende gezegd. Wat in de begroting 

aan de orde komt is het parkeerfonds. We willen dat dit in een apart raadsvoorstel naar de 

gemeenteraad komt. We zouden de toezegging die u hierover deed, ook vandaag in de openbaarheid 

graag nog een keer horen. Tevens willen we vast een schot voor de boeg geven. Wat de VVD betreft 

moet het parkeerfonds als een egalisatie reserve dienen. Natuurlijk kan het bedrag hierin ook voor 

verwante zaken worden ingezet, maar er moet wel een limiet aan het bedrag in dit fonds worden 

gesteld.  

 

Verder schrijft u de leefbaarheid in de kernen Oostkapelle, Vrouwenpolder en Westkapelle te willen 

verbeteren. Betaald- en vergunning parkeren levert echter niet automatisch meer leefbaarheid op. 

We gaan ervan uit dat u hier écht samen met de belanghebbenden naar zult kijken en dat u ook naar 

hen zult luisteren.  

 

Economie en wonen 

We waren erg verbaasd te lezen dat er geen investeringen zijn in relatie tot het programma 

economie. Het is toch verontrustend dat de Gemeente Veere dit programma volledig laat versloffen?  

 

Ook het programma Volkshuisvesting, onderdeel wonen, blinkt niet uit in daadkracht. Nog steeds 

wordt er onderzocht en weer moeten we de woonvisie eerst vaststellen. Wanneer gaan we nu 

bouwen? Wanneer komen er echt woningen bij in Veere? En nee, dan bedoelen we niet de 

huurwoningen of koopwoningen via Zeeuwland. Hun inbreng is niet de enige weg naar meer 

woningbouw.  
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Tenslotte 

De laatste beschouwingen zijn een moment om terug te kijken. Dat zien we ook in de begroting 

terug. U klopt zich op de borst, over wat u heeft bereikt in de afgelopen twee jaar. We hebben echter 

genoeg mensen aan de microfoon gehad die toch wel wat aan te merken hadden op uw werkwijze. 

Ook fracties in deze raad hebben u regelmatig zaken ter verbetering voorgehouden.  

Een ervan was het niet vooruitschuiven van kosten. Het is een goed gebruik niet over het eigen graf 

heen te regeren bij de laatste begroting. Qua kosten lukt u dat prima, die schuift u vooruit, maar als 

het gaat om het begrotingsevenwicht en de inkomsten gaat het mis. De 5% extra OZB verhoging 

boekt u namelijk vast voor 2023 in. Daarmee verschijnt die niet op de aanslag vlak voor de 

verkiezingen, maar als u denkt dat de kiezer daarin trapt onderschat u die. Het is een sigaar uit eigen 

doos en de volgende verkiezingsstunt van dit college.  

 

 

We kijken bezorgd naar de laatste maanden van deze bestuurlijke periode. Hoeveel medewerkers 

zullen we nog zien vertrekken? Hoe zal het gaan met het aantrekken van hun vervangers en van de 

vervangers van hen die al vertrokken? Hoe hoog gaan we de stapel met niet behandelde plannen nog 

zien oplopen? Hoeveel inwoners en ondernemers blijven gedesillusioneerd achter, omdat hun 

ideeën naar de prullenbak zijn verwezen? Wat wordt er achter de schermen, zonder openheid en 

transparantie nog in gang gezet of uitgevoerd? Hoeveel bordjes vallen er nog aan diggelen, omdat er 

geen mankracht en inzet was om ze in de lucht te houden?  

Het is aan dit college als geheel om te waken en te voorkomen dat deze zorgen waarheid zullen 

worden.  

 

 

 

 


