Notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van
Noord-Beveland, gehouden op donderdag 6 december 2018
in het gemeentehuis van Noord-Beveland

Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig: Mevr. J.H.J.B. Dijkinga (D66), mevr. E. van der Klooster-Dobbelaar (NBB),
mevr. Y.E.M. van der Maas-Maas (NBB) en de heren S. van Belzen (VVD),
C. Blok (CDA), K. van der Klooster (NBB), J. Sandee (CDA), M. Verwei (NBB),
C. Van de Woestijne (SGP) en C. Quinten (PvdA)
Voorzitter: De heer D.P. Hage
Griffier:
De heer C.H. Poortvliet
De volgende wethouders zijn aanwezig: mevrouw A.P.L.M. Slenter-Jamar en de heren
A.G. van der Maas en W.H.M.J. Schenkelaars.
Afwezig zijn: de heren Faasse, De Bruine en Delhez.

1. Opening.
De voorzitter heet iedereen welkom op deze informatieve raadsvergadering en een speciaal
welkom voor wethouder Van der Weele. Deelt mee dat de heren Faasse, De Bruine en
Delhez afwezig zijn en opent de vergadering.
2. Spreekrecht burgers.
De voorzitter zegt dat niemand zich voor het spreekrecht heeft aangemeld.

3. Vaststelling agenda.
De agenda wordt vastgesteld.

4. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de raadsvergaderingen van 1 en 8
november 2018.
De notulen worden vastgesteld.

5. Presentatie Nationaal Park Oosterschelde door de heer W. Jacobusse (de presentatie
is terug te vinden op de gemeentelijke website, www.noord-beveland.nl)
De heer Sandee zegt het een prachtige presentatie te vinden. Dat er vaker presentaties over
Nationaal Park Oosterschelde zijn maar dat deze elke keer toch weer anders zijn.
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De heer Sandee zegt graag te zien dat men op dezelfde voet door gaat, ook voor de jongere
generaties maar moet bekennen dat hijzelf dit jaar nog geen duik heeft genomen in de
Oosterschelde. De heer Jacobusse zegt de heer Sandee te bedanken voor deze
ondersteuning en dat misschien de natuurkalender kan bijdragen aan een vaker bezoek aan
de Oosterschelde. De heer Van Belzen zegt de heer Jacobusse te bedanken voor zijn
presentatie en wil weten of de basisscholen op Noord-Beveland ook meedoen aan de
educatieve programma’s. De heer Jacobusse zegt dat de uitvoering van de programma’s
gedaan wordt door MEC De Bevelanden (Natuur en Milieu Educatie Centrum Goes) en dat
veel scholen op Noord-Beveland meedoen aan de programma’s, waarvan 2 scholen op
Noord-Beveland hun eigen Oosterschelde week hebben en waarbij de vrijwilligers van
Nationaal Park Oosterschelde aanwezig zijn. Mevrouw Dijkinga zegt de heer Jacobusse te
bedanken voor zijn presentatie en zich aan te sluiten bij de woorden van de heer Sandee.
Maar wil weten of men heeft moeten compenseren voor de ontwikkelingen bij het kanaal van
Wemeldinge, omdat dit mede gefinancierd of volledig gefinancierd is door de haven van
Antwerpen. De heer Jacobusse zegt dat dit op eigen initiatief is gebeurd, door de voorzitter
Siebe Kramer. Omdat geconstateerd is dat men op die plek heel dicht bij de beroepsvaart
kan komen en daardoor ook kan beleven. Maar dat er geen compensatiemaatregel is
vastgelegd. Mevrouw Dijkinga zegt te willen weten of en in hoeverre Nationaal Park
Oosterschelde betrokken is bij de bouwontwikkelingen bij Wemeldinge en Yerseke en of zij
dit kan tegenhouden. Omdat de oevers van de Oosterschelde zich volgens sommige
projectontwikkelaars uitstekend leent voor de ontwikkeling van recreatieparken. De heer
Jacobusse zegt dat nieuwe ontwikkelingen langs de oevers in principe binnen het bestuur
van Nationaal Park Oosterschelde worden besproken, waar alle vertegenwoordigers bij
betrokken zijn en er kritisch gekeken wordt of nieuwbouw een aanvulling is en of de
Oosterschelde het aankan. De heer Jacobusse zegt dat Nationaal Park Oosterschelde
positief kritisch kijkt naar de ontwikkelingen maar waar nodig ook haar mening uitspreekt.
Mevrouw Van der Maas zegt dat in het Veerse Meer veel oesterbanken aan de oevers
ontstaan en wil weten of dit ook het geval is in de Oosterschelde en of het Nationaal Park
Oosterschelde hier iets aan kan doen omdat dit voor overlast zorgt. De heer Jacobusse zegt
hier vanuit het Nationaal Park niets aan te kunnen doen, dat er wel initiatieven zijn waarbij de
oesterschelpen weggevist worden maar er geen gecoördineerde actie voor is. De heer
Jacobusse zegt in antwoord op de vraag van de heer Wattèl dat Nationaal Park
Oosterschelde hier niet over gaat maar dat er integraal is gekeken naar vogelaantallen en
hoogwater vluchtplaatsen en dat er langs de Oosterschelde zo veel mogelijk gefietst moet
kunnen worden maar dat sommige stukken rustiger moeten zijn om de vogels de kans te
geven om te broeden of om tot rust te komen. De heer Jacobusse zegt dat deze vraag vaker
gesteld wordt en er samen met natuurmonumenten initiatief is genomen om in 2019 betere
bebording te plaatsen met uitleg. Waarbij wordt uitgelegd waarom dit een rustgebied is en
dat er op deze plek goed naar de vogels gekeken kan worden.

Raadsvergadering 6 december 2018/Pagina 2

6. Presentatie door de heer P. Marienisse van de Zeeuwse Reinigingsdienst over
Afvalinzameling. (de presentatie is terug te vinden op de gemeentelijke website, www.noord-beveland.nl)
De heer Van Belzen zegt te willen weten hoe het mooie streven van 100 kg restafval
gerealiseerd gaat worden. De heer Marienisse zegt dat dit het volgende van zijn presentatie
is. De heer Van de Woestijne zegt dat het duidelijk is dat het restafval teruggebracht moet
worden naar 100kg maar wil weten dat als dit 120 kg is waarvan 20 kg kunststof is, wat de
kosten zijn die gerekend worden. En of dit dan over 100 kg berekend wordt of over 120 kg.
De heer Marienisse zegt dat als er 20 kg kunststof onttrokken wordt, dit afgetrokken wordt
van de 100 kg restafval maar wel meetelt om de kilo’s te halen. De heer Blok zegt te willen
weten wat de beste opties zijn om het gftafval uit de grijze bak te krijgen. De heer Marienisse
zegt dat hier geen enkele goede manier voor te bedenken is omdat er, ondanks de
verschillende methoden, nog steeds 30% etensresten tussen het restafval zitten. Maar dat
mensen uitgelegd moet worden dat als er eten over de datum is, dit uit de verpakking in de
groenbak kan, zonder de verpakking. De heer Marienisse zegt dat als mensen dit verkeerd
blijven doen, de afvalstoffenheffing omhoog blijft gaan. Dat deze al fors omhoog gaan en de
gemeenten die teveel verkeerd afval aanbieden, de burgers nog beter moeten informeren.
De heer Sandee zegt dat de ontwikkelingen op het gebeid van scheidingsmachines erg snel
gaan en wil weten of de gemeente hier alvast rekening mee kan gaan houden of dat dit nog
niet aan de orde is. De heer Marienisse zegt dat de AVR nog geen tijdlijn op de ontwikkeling
wil zetten en de gemeente hier nog geen rekening mee kan gaan houden. Maar schat in dat
deze ontwikkeling er over 5 jaar zal komen omdat de ontwikkelingen erg snel gaan en er
binnen 2 of 3 jaar al goede stappen gezet kunnen worden. De heer Sandee zegt dat
nascheiding het makkelijkst voor de inwoners zal zijn. De heer Marienisse zegt dat de
gemeente in het 2e kwartaal van 2020 mee kan doen aan de pilot nascheiding, deze pilot 3
jaar kan duren tot de afloop van de 1e termijn waardoor de gemeente 3 jaar ervaring heeft
kunnen opdoen met het achteraf scheiden van afval. De heer Marienisse zegt dat als na die
3 jaar blijkt dat het niet werkt, de gemeente kan kijken naar een andere oplossing zonder dat
zij investeringen heeft hoeven doen. Mevrouw Van der Maas zegt van mening te zijn dat de
reclamefolders die in plastic verpakt worden, vaak ook met plastic en al in de papierbak
terechtkomen en wil weten of de partij die papier verwerkt, ook het plastic of andere dingen
scheidt. De heer Marienisse zegt dat het papier bij de fabriek in de sorteerinstallatie terecht
komt waarbij gepoogd wordt het plastic en dergelijke te scheiden. Maar dat dit lastig kan zijn
omdat het een vervuiling van het papier is als het plastic versnipperd tussen het papier komt
en het papier hierdoor minder oplevert. De heer Quinten zegt dat het plastic om de folders
verpakkingsmateriaal is en dus wel bij het plastic kan. De heer Marienisse zegt dat dit juist is.
Maar dat al het afval vervuild is en deze vervuiling toeneemt. De voorzitter zegt de heer
Marienisse hartelijk te bedanken voor zijn bevlogen presentatie.

7. Behandeling voorstel over de Afvalinzameling: Na-scheiding plastic verpakkingen
en drankenkartons.
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De heer Van de Woestijne zegt dat nu de afvalbak blijft staan, deze gebruikt kan worden om
naar te verwijzen omdat voor het papier en karton een oplossing is gevonden in de vorm van
de blauwe bak die is uitgedeeld en dat dit deel minder zal worden in de grijze bak. Maar dat
de gemeente hier actie op moet nemen om het gft-afval beter gescheiden te krijgen. En dat
dit kan door middel van communicatie maar ook misschien door het uitdelen van
compostbakken, wat al eerder gedaan is. De heer Van de Woestijne zegt dat er vanuit de
gemeente een initiatief is met bladkorven waar bewoners het overtollig blad in kwijt kunnen
maar dat het ook misschien mogelijk is om in de kernen en/of parken iets te maken waar gftafval neergelegd kan worden, buiten de groene bak of het wegbrengen naar de milieustraat.
De heer Van de Woestijne zegt dat het aan het college is om hier over na te denken maar
dat de SGP pleit voor het aanpakken van het groene deel. Maar dat het kunststof een ander
deel is waarbij 7 tot 14%, afhankelijk van welke steekproef je hanteert, van het afval is. Dat
er landen zijn zoals Oostenrijk, Frankrijk en Italië waar een totaalverbod op plastic tasjes is
en Europa steeds meer initiatieven laat zien om het plastic te verminderen. Maar dat elk
initiatief om plastic te verminderen goed is. De heer Van de Woestijne zegt dat er misschien
meer mogelijk is met de pilot omdat de ontwikkelingen erg hard gaan en dit nieuwe inzichten
kan geven om andere delen van het afval beter te scheiden. Maar dat deze mogelijke
verandering zeer goed naar de burgers gecommuniceerd moet worden omdat het pas 2 jaar
geleden is dat gestart is met de huidige vorm van afval scheiden. Mevrouw Van der Klooster
zegt het prettig te vinden dat de afvalbak is blijven staan omdat dit wat makkelijker praat. En
dat het heel logisch is dat mensen alles wat niet in de groene, blauwe of plastic bak hoort, in
de grijze bak voor het restafval gooit. Dat de gemeente nu zover is dat kunststof en plastic
gescheiden wordt maar dit met deze pilot weer een hele omschakeling wordt. En dat
bewustwording niet alleen voor de burgers geldt maar er ook een grote stap gemaakt kan
worden bij de verpakkingsindustrie, ook al is dat voor de gemeente mogelijk wat lastiger.
Mevrouw Van der Klooster zegt dat in het stuk staat dat er in 2025 per inwoner per jaar nog
maar 35 kilo restafval mag zijn in plaats van de 100 kilo die nu geldt en is benieuwd hoe het
gft-afval beter gescheiden kan worden. Dat bij de financiële gevolgen staat dat investeren in
een nieuwe minicontainer uitgesteld kan worden en waarvoor deze minicontainer bedoeld is.
En of de plastic containers welke in de kernen staan, verwijderd worden of blijven staan
tijdens de pilot. De heer Van Belzen zegt de woorden van SGP en NBB te onderschrijven en
dat het gaat over de bewustwording van de bewoners en de gemeente met een actieplan
moet komen. Maar dat de bewustwording ook voor scholen kan gelden omdat als kinderen
hun ouders aanspreken op het gedrag, de volwassenen zich hier meer bewust van worden.
De heer Van Belzen zegt dat er misschien gekeken kan worden naar een andere manier van
verpakken van bijvoorbeeld de folders door een papierwikkel omdat de folders vaak met
plastic en al in de papierbak terechtkomen. Maar dat communicatie erg belangrijk is en dat
dit goed overgebracht moet worden naar de burgers omdat het anders een lastige klus
wordt. Mevrouw Dijkinga zegt bovenaan bladzijde 2 van de begeleidende memo het woordje
‘bewustzijn’ te missen en dat dit op bladzijde 5 als ‘bewustwording’, als bijzaak wordt
genoemd. En dat D66 ‘bewustzijn’ als hoofdzaak ziet, met een hoofdletter B.
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Mevrouw Dijkinga zegt dat mensen de consequenties van hun koopgedrag niet zien als zij
alles in een bak kunnen gooien maar dat dit wel zichtbaar wordt bij afval scheiding. Omdat
afvalscheiding afvalvermindering bevordert en D66 hier mee door wil gaan en het niet gaat
om als gemeente zo goedkoop mogelijk uit te zijn maar om inwoners te helpen hun afval te
verminderen. Mevrouw Dijkinga zegt dat afvalbeperking door Diftar ongewenste bijwerkingen
heeft omdat is gebleken dat een deel het afval illegaal gedumpt wordt in buitengebieden en
dit meer overlast en kosten oplevert dan besparingen. Mevrouw Dijkinga zegt niet voor eens
per 4 weken vuil ophalen is omdat dit stankoverlast en risico’s voor de volksgezondheid,
zeker in de zomermaanden, kan opleveren. De heer Quinten zegt hetzelfde verhaal als
mevrouw Dijkinga te hebben en daarom volledig achter D66 staat. De heer Blok zegt niet te
hebben geweten een tovenaarsleerling te zijn die zelf dingen kan veranderen, net als iedere
inwoner van Noord-Beveland, omdat hetgeen wat gft afval is maar in de restafvalbak
terechtkomt, ook meteen restafval is en hier voor betaald moet worden. De heer Blok zegt
dat met bewustwording veel bereikt kan worden omdat andere mensen aan wie hij dit vertelt
zich ook niet realiseerden dat op het moment dat je het afval verkeerd weggooit, er voor
betaald moet worden. Maar het geen punt blijken te vinden om het afval te scheiden en dus
bewustwording heel belangrijk is en daar de jeugd ook bij te betrekken. De heer Blok zegt
dat er een hoop moet gebeuren in korte tijd en de gemeente hier met een redelijke ambitie in
moet staan. Maar vraagt zich af of dit onderwerp ook meegenomen kan worden in de
gesprekken met de inwoners over de Toekomstvisie om op die manier mogelijk meer en
andere ideeën op te doen in het kader van duurzaamheid. Wethouder Van der Maas zegt dat
de rode draad ‘bewustwording’ is maar dat dit bij het begin ook aanwezig moet zijn. Dat
gemeenten trots zijn op hun score over gescheiden afvalinzameling maar dat bewustwording
al bij het winkelen aanwezig moet zijn. Zoals de aanschaf van in plastic verpakte
komkommers of in plastic verpakte peren. Wethouder Van der Maas zegt dat er een grote
stap gemaakt moet worden in de communicatie. En tijdens een bezoek aan een basisschool
bovenop een kast alle meegebrachte drankjes door de kinderen, verpakt zaten in kleine
drankkartons en plastic flesjes, waarbij bewustwording belangrijk is. Omdat er alternatieven
genoeg zijn voor deze verpakkingen. Wethouder Van der Maas zegt dat het belangrijk is te
realiseren dat de grootste vervuiler, het groene afval is maar dat dit bijdraagt aan het aantal
kilo’s. Dat de gemeente niet abnormaal scoort wat betreft het groente- en fruitafval maar dat
het vele tuinafval, door het tegengaan van verstening, niet in de bak hoort maar er wel in
beland. En dat de mogelijkheden voor een gratis compostbak bekeken zullen worden en de
bladkorven mogelijk uitgebreid kunnen worden. Maar ook het uitbreiden van parken een
mogelijkheid is. Wethouder Van der Maas zegt dat een daling van afval van 277 kg naar 100
kg per inwoner veel is maar een uitdaging is waar de gemeente aan staat en begint met een
goede communicatie. Maar blij is met het feit dat de gemeente minder investeringen heeft
gedaan in bronscheiding dan sommige omliggende gemeenten omdat dit de discussie
vanavond een stuk lastiger had gemaakt. En dit ook tijdens Olazvergaderingen heeft gedeeld
omdat de ontwikkelingen op het gebied van afvalscheiding heel hard gaan. Maar blij is met
de mogelijkheid om nascheiding gestalte te geven.
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Wethouder Van der Maas zegt geen echt risico te zien dat mensen te veel in de restbak
gooien maar dat er bewustwording gecreëerd moet worden. Dat Noord-Beveland met 277 kg
afval in de verkeerde top zit maar dit deels ook te wijten is aan de parken waar een
dubbelbestemming, permanent en recreatief, op ligt en waar een verkeerde scheiding plaats
vindt. En dat uitsluitend vakantieparken hun eigen afvalscheiding hebben. Maar dat als er
een goede communicatie vanuit de gemeente komt, Noord-Beveland koploper kan worden
op het gebied van inzameling. Wethouder Van der Maas zegt ook geen voorstander te zijn
van het eens per 4 weken afval ophalen, zeker niet op de parken waar een
dubbelbestemming ligt. Mevrouw Van der Klooster zegt graag antwoord te willen hebben op
de vraag of de plastic container in de kernen blijft staan en waar de minicontainer voor gaat
dienen. Wethouder Van der Maas zegt dat in de presentatie duidelijk is geworden dat als de
gemeente met de pilot mee gaat doen, het andere niet meer wordt gedaan en de
minicontainers zouden dienen ter vervanging van de huidige containers. Mevrouw Dijkinga
zegt dat het voorstel van de wethouder om onverpakt groente en fruit te kopen goed maar
onpraktisch is. Omdat dit niet van toepassing is als men is aangewezen op een supermarkt
omdat daar groente en fruit veelal verpakt zijn. En dat duidelijk is dat de wethouder een
daling van 277 kg naar 100 kg ook lastig vindt maar mogelijk kan aangeven aan welke
termijn de wethouder denkt. Mevrouw Dijkinga zegt de ervaring te hebben dat toeristen hun
afval meenemen uit het land van herkomst en dat Noord-Beveland daarom een relatief hoog
afvalpercentage heeft. Maar blij te zijn dat de wethouder niet voor Diftar, eens per 4 weken
afval ophalen is, en D66 het toejuicht als er een gratis compostbak beschikbaar wordt
gesteld. De heer Van Belzen zegt van mening te zijn dat fruit en groente los verkrijgbaar zijn
in de supermarkten en dit zelf ook zo aanschaft. Mevrouw Van der Maas zegt meegemaakt
te hebben dat onverpakt fruit goedkoper is dan verpakt fruit. En dat de wethouder zelf ook al
heeft gezegd dat het hoge afvalpercentage komt door de parken met dubbelbestemming. De
heer Quinten zegt de wethouder te bedanken voor zijn bevlogen antwoord en in te stemmen
met het voorstel. Wethouder Van der Maas zegt wel voorstander te zijn voor de vermindering
van 277 kg naar 100 kg maar dat de vakantieparken een flinke belasting zijn voor het totale
kilo’s aan afval en dit dus een uitdaging wordt. En graag nogmaals een steekproef wil doen,
kerngericht en parkgericht, om te laten zien waar de gemeente staat. En dat, als blijkt dat de
parken ver achterblijven, de gemeente hier apart beleid voor kan maken. Mevrouw Van der
Maas zegt bij de volgende vergadering een motie in te dienen aangaande het afval. De
voorzitter stelt vast dat dit voorstel als bespreekstuk naar de besluitvormende
raadsvergadering gaat.

8. Behandeling voorstel: Actieplan grip op jeugdhulp Zeeland. (op verzoek van de
raad)
De voorzitter zegt mevrouw Dijkinga het woord te geven omdat dit stuk op haar verzoek op
de agenda is geplaatst. Mevrouw Dijkinga zegt dat ook de heer Faasse dit wilde maar een
aantal vragen te hebben over het Actieplan. Dat over het Tejohuis op bladzijde 5 staat dat dit
een initiatief is van Kapelle en Goes. Dat het gratis is voor jongeren van 10-20 jaar maar wil
weten wie dit betaalt en of Noord-Beveland hier ook aan mee gaat doen.
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En of dit een nieuw samenwerkingsorgaan is en zo ja, wat hier de kosten van zijn. Mevrouw
Dijkinga zegt te willen weten hoe dit initiatief bekend wordt gemaakt onder de jeugd en of dit
door verwijzers gedaan wordt. Omdat zij ziet dat jongeren ondanks social media nog steeds
niet lijken te weten wat een haltetaxi is en zich afvraagt of zij ook het Tejohuis wel kunnen
vinden. Mevrouw Dijkinga zegt dat D66 graag meer wil weten over het woonplaatsbeginsel.
Dat in de memo staat dat er in 2020 meer duidelijkheid over komt maar dat het interessant is
om nu al te weten of dit een zware last op de begroting zal zijn voor onze gemeente, omdat
ook de Vliethoeve binnen onze grenzen valt. En een rekensom duidelijk maakt dat een
jeugdige met de zwaarste hulp, welke in de Vliethoeve opgenomen zijn, ongeveer €140.000
per jaar kost en het belangrijk is om te weten of, nu de rijksbijdrage terugloopt naar 1,2
miljoen, ook de kosten voor Jeugdzorg Plus (Vliethoeve) omvatten. Mevrouw Dijkinga zegt
ook te willen weten of deze kosten de komende jaren apart worden doorberekend en
dekkend blijven. De voorzitter zegt dat al deze vragen een volgende keer schriftelijk en van
tevoren aan de wethouder gesteld kunnen worden omdat dit de beantwoording makkelijker
maakt. En dat is afgesproken dat technisch inhoudelijke vragen vooraf worden gesteld.
Mevrouw Dijkinga zegt deze vragen niet als technisch te beschouwen maar meer als beleid
en dat het Actieplan niet is doorgerekend en niet laat zien hoe de kosten teruglopen op
onderdelen en in evenwicht komen en blijven met de structureel dalende inkomsten. De heer
Blok zegt de wethouder te willen bedanken voor het mooie voorstel omdat dit laat zien dat de
gemeente hard werk aan verbeteringen op dit onderwerp en de vragen die betrekking
hebben op de impactmeting, schriftelijk aan de wethouder gesteld zullen worden. Mevrouw
Van der Klooster zegt dat het NBB al als ingekomen stuk duidelijk was, dat er in september
a.s. een vervolg op komt en dat hetgeen wat mevrouw Dijkinga zegt over het
woonplaatsbeginsel gaat veranderen en dat kinderen die elders wonen maar in de
Vliethoeve geplaatst worden, financieel bijgestaan worden door hun eigen gemeente en dit
ook zal schelen in de kosten voor Noord-Beveland. Mevrouw Van der Klooster zegt dat het
van belang is dat elke jeugdige die hulp nodig heeft, deze hulp ook krijgt, en te vertrouwen
op het stuk wat laat zien dat Noord-Beveland dit hoog in het vaandel heeft. Wethouder
Slenter zegt dat actieplan geschreven is omdat duidelijk is dat de kosten voor jeugdhulp
omhoog gaan en de bijdrage vanuit de overheid, omlaag gaan en dat er gekeken moet
worden waar en wat de gemeente nog kan doen om dit in evenwicht te houden, waarbij de
hulpverlening belangrijk is en blijft. Wethouder Slenter zegt dat het initiatief voor het Tejohuis
samen met Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland genomen is en waar
gezamenlijk voor betaald wordt. En dat veel jongeren het Tejohuis al weten te vinden maar
dat niet bekend is waar zij vandaan komen omdat zij zich anoniem kunnen aanmelden.
Wethouder Slenter zegt dat het woonplaatsbeginsel inderdaad verandert maar dat NoordBeveland nu nog betaald voor zogenaamde voogdijkinderen en dat de kosten voor de
Vliethoeve in het bedrag van 1,2 miljoen zit. Mevrouw Dijkinga zegt dat de kosten voor alle
kinderen in de Vliethoeve hoger zijn dan de 1,2 miljoen, zonder dat dit geld aan andere
dingen is besteed. Wethouder Slenter zegt dat alle jeugdhulp van de gemeente binnen de
bijdrage van de overheid valt.
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Mevrouw Dijkinga zegt nogmaals dat de kosten voor alle kinderen in de Vliethoeve hoger zijn
dat 1,2 miljoen. Wethouder Slenter zegt, zoals eerder gezegd, dat de gemeente alleen
betaald voor de voogdijkinderen. En dat er wat betreft het Tejohuis geen nieuw
samenwerkingsorgaan is opgesteld. De voorzitter zegt dat de wethouder misschien nog een
memo kan laten rondgaan. Wethouder Slenter zegt dat dit een Actieplan is en er mogelijk
over een jaar of eerder gekeken gaat worden hoe het gaat en waar de gemeente staat maar
geen memo hierover doet uitgaan. De voorzitter stelt vast dat dit voorstel niet terugkomt bij
de besluitvormende vergadering.

9. Behandeling voorstel tot het verlenen van formele toestemming tot wijziging van
de statuten van de Stichting Albero.
Mevrouw Van der Klooster zegt dat NBB kennis heeft genomen van het stuk en de stichting
succes wenst. De voorzitter stelt vast dat dit voorstel als hamerstuk doorgaat naar de
besluitvormende vergadering.

10. Behandeling voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2018.
De voorzitter stelt vast dat dit voorstel als hamerstuk doorgaat naar de besluitvormende
vergadering.

11. Behandeling voorstel tot het voor kennisgeving aannemen
voortgangsrapportage voorgenomen projecten 4e kwartaal 2018.

van

de

De heer Verwei zegt de voetbalkooi bij het MFA in Kortgene op de planningslijst te missen
en wil weten wat de status hier van is. Mevrouw Van der Klooster zegt te willen weten of het
een wens van de gemeente is of een vraag van ondernemers voor uitbreiding van Het Rip in
Kamperland, waar op bladzijde 11 over wordt gesproken, om in de toekomst 2,5 ha in
procedure worden gebracht om bedrijfsbestemmingen aan te geven. Mevrouw Van der
Klooster zegt dat op bladzijde 10 de parken Wilgenoord en Vlietenburg samen zijn gevoegd
maar of deze niet beter apart genoemd kunnen worden. Dat de procedures zijn afgerond
maar twijfelt of deze parken dan geen status 5 moeten krijgen. En dat Centrumplan
Wissenkerke status 5 heeft maar hier op bladzijde 14 niets meer over terug te vinden is en of
dit inhoudt dat er helemaal geen ontwikkelingen meer zijn. Mevrouw Van der Klooster zegt
dat er bij plan Camperveer of landgoed Camperveer is begonnen met de infrastructuur maar
dat is afgesproken dat er eerst beplanting zou komen en wil weten of er een bomenplan is,
waar NBB eerder nadrukkelijk om gevraagd heeft. Mevrouw Dijkinga zegt dat op bladzijde 11
staat dat de sirenemast in verband met de bouw van 8 woningen zal worden verwijderd en is
van mening dat dit ‘verplaatst’ moet zijn. En als dit het geval is waar de mast dan naartoe
verplaatst wordt en als dit niet het geval is, wat de gedachte en het beleid achter de
verwijdering is. Mevrouw Dijkinga zegt dat op bladzijde 15 staat dat er een
omgevingsvergunning is afgegeven voor de bouw van 5 woningen op de kop van de
landtong van Delta Marina maar dat in het herstelbesluit staat dat dit 3 woningen zijn en dus
nog moet worden aangepast.
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De heer Van Belzen zegt dat op bladzijde 8, over het toeristenvervoer op Noord-Beveland,
staat dat het niet zeker is of Recron weer met de toeristenbus zal rijden en wil weten
wanneer hier meer over bekend is. En merkt op dat het zeer prettig lezen is dat de acties die
uitgevoerd zijn en de status in een ander lettertype staan. Dat de Zeelandpas in haar huidige
vorm ophoudt te bestaan, dat er ontwikkelingen zijn en de VVD hier graag over geïnformeerd
wil worden. En hier, als het zover is, middels een presentatie over wil worden bijgepraat. De
heer Van de Woestijne zegt dat ook de SGP graag wil weten wat de ontwikkelingen van de
Zeelandpas zijn omdat deze februari 2019 ophoudt te bestaan. En dat op bladzijde 12 wordt
gesproken over het aangepaste plan wat AV Marsaki aan het uitwerken is betreffende
Campervelden en graag wil weten wat hier de ontwikkelingen zijn. En dat dit ook geldt voor
de Stadspolder te Kortgene. De heer Van de Woestijne hoort graag wat meer over de
ontwikkelingen aldaar dan de beknopte beschrijving die omschreven staat. En dat op
bladzijde 17 een lange lijst van juridische procedures staat waarvan sommige procedures uit
2017 zijn. De heer Van de Woestijne zegt dat wat de SGP betreft de afgehandelde
procedures van de lijst af mogen. En dat de procedure over windturbinepark Noord-Beveland
op bladzijde 18 al afgehandeld is omdat de Raad van State alle opgeworpen bezwaren als
niet toegankelijk heeft verklaard. Wethouder Schenkelaars zegt dat de voetbalkooi voor
Kortgene niet op deze lijst vermeld wordt omdat deze opgenomen is in de reguliere
grondexploitatie van de gemeente en nog in de ontwerpfase zit. Wethouder Van der Maas
zegt dat de uitbreiding van het Rip zowel een wens van de gemeente als vraag vanuit
ondernemers is. En dat Wilgenoord en Vlietenburg beiden voortkomen uit het plan Bokkegat
en daarom onder een noemer staan maar wel verschillen in fase. Wethouder Van der Maas
zegt dat de ontwikkelingen bij Camperveer, zolang er niet gebouwd wordt, toegestaan zijn
maar dat er een bomenplan ligt en de gemeente, zodra er bouwactiviteiten gezien worden,
actie zal ondernemen vanwege de afspraak dat beplanting voorgaat. Wethouder Van der
Maas zegt dat er over de zendmast enige discussie is omdat deze eigenlijk geen functie
meer heeft maar de gemeente toestemming nodig heeft om deze te verwijderen zodat
woningbouw plaats kan vinden. Maar dat deze verplaatst zal worden als mocht blijken dat de
zendmast moet blijven bestaan. Dat de appartementen welke gebouwd worden op
Camperveer zo goed als allemaal verkocht zijn en er aan de buitenrand ook al woningen
verkocht zijn. Wethouder Van der Maas zegt dat de ontwikkelingen redelijk goed verlopen en
dat dit ook geldt voor de Stadspolder. Dat de Delta de eerste 16 woningen bijna klaar heeft
en een aanvraag heeft gedaan voor de 2e fase en dat Fraanje eind januari 2019 of begin
februari 2019 zal beginnen met de ontwikkelingen van nog eens tientallen woningen.
Wethouder Van der Maas zegt hier erg blij mee te zijn en dat dit mogelijk kan bijdragen aan
het opplussen van het inwoneraantal op Noord-Beveland. En dat de heer Van de Woestijne
gelijk heeft over de vermelding van het windmolenpark maar dat de uitspraak over de
bezwaren goed nieuws was. Mevrouw Dijkinga zegt dat haar vragen beantwoord zijn maar
van mening is dat de zendmast echt een sirenemast is welke elke 1e maandag van de
maand om 12.00 afgaat. En dat de aanwezigheid van deze mast toch essentieel is.
Wethouder Van der Maas zegt dat mevrouw Dijkinga gelijk heeft maar dat ook een
sirenemast signaal nodig heeft om af te kunnen gaan.
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En dat mevrouw Dijkinga een punt heeft met betrekking tot het aantal woningen van Delta
Marina op de landtong maar dat de tekst al geschreven was en dus niet meer aangepast kon
worden. Maar deze tekst zal aanpassen als dit nogmaals aan de orde komt. Wethouder Van
der Maas zegt dat er betreffende het centrumplan Wissenkerke veel gesprekken zijn maar
nog weinig vooruitgang wordt geboekt en de raad, als het zover is, zal informeren over de
voortgang. Wethouder Slenter zegt dat de Recron zich nog moet uitspreken of de zomerbus
tijdens het EEF-festival zal rijden maar te hopen dat er in januari 2019 meer bekend is en
zodra er meer bekend is, de raad hiervan op de hoogte zal stellen. De heer Van Belzen zegt
dat de vraag ging over de zomerbus in zijn geheel en niet alleen het stukje over het EEFfestival. Wethouder Slenter zegt dat de zomerbus helaas niet meer zal rijden. En dat de
Zeelandpas in zijn huidige vorm ophoudt te bestaan maar dat er gekeken wordt naar een pas
in digitale vorm waarvan de uitwerking nog even op zich laat wachten. Maar dat, zodra er
meer bekend is, gevraagd zal worden of de raad middels een presentatie geïnformeerd kan
worden. Mevrouw Van der Klooster zegt te willen weten of er aangesloten kan worden op
een nieuw systeem als de Zeelandpas in februari a.s. ophoudt te bestaan of dat er dan even
niets is. Wethouder Slenter zegt dat de vraag er ligt om de Zeelandpas in 2019 nog te
behouden totdat er overgegaan kan worden op de digitale pas. Mevrouw Van der Maas zegt
van mening te zijn dat de bus welke voor de Recron reed, mede bekostigd werd uit het
Samenlevingsfonds en zou graag zien dat alle zaken die betaald worden uit dit
Samenlevingsfonds, ook op de voortgangsrapportage vermeld worden. Wethouder Slenter
zegt dat dit zeker mogelijk is. Mevrouw Van der Maas zegt dit ook belangrijk te vinden voor
de burgers omdat deze lijst 2 x per jaar openbaar verschijnt. De voorzitter zegt dat dit
voorstel niet terug komt op de volgende vergadering.

12. Behandeling van de 2e Bestuursrapportage 2018.
Mevrouw Dijkinga zegt dat op bladzijde 10 staat dat er ongeveer 100 vrijwilligers meedoen
aan het AED project en dat dit getal ver boven de landelijke norm ligt. Maar dat tijden de
informatiemarkt in Kortgene door de vrijwilligers van Hartveilig Wonen werd gemeld dat er
dringend behoefte is aan meer opgeleide AED-hulpverleners omdat de inwoners redelijk
verspreid op ons relatief grote eiland wonen. Mevrouw Dijkinga zegt de wethouder te willen
vragen een passage hierover in de BERAP op te nemen. Mevrouw Van der Maas zegt te
willen weten of de Vismijn in Colijnsplaat wel of niet blijft omdat op bladzijde 17 staat dat
deze de pacht heeft opgezegd maar dat er in de omgevingsvisie staat dat er planologisch
ruimte wordt gemaakt voor de Vismijn als deze zich toch definitief wil vestigen. Wethouder
Slenter zegt toe een passage in de BERAP op te nemen over de AED-vrijwilligers.
Wethouder Van der Maas zegt dat de vraag over de vismijn een goede is maar lastig te
beantwoorden omdat de gemeente daar niet alleen over gaat en dat de UFA beslist of zij
daar blijven of niet. Maar omdat de UFA zelf heeft aangegeven dat er volop vraag is vanuit
Colijnsplaat voor hun activiteiten, het college deze passage heeft opgenomen en de UFA
deze ruimte biedt.
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Wethouder Van der Maas zegt dat de Vismijn ook voor het toerisme een toevoeging is en het
college graag ziet dat de Vismijn daar blijft, met, als het kan, aanvullende bedrijven.
Mevrouw Van der Maas zegt dat NBB zich daar in kan vinden omdat ook NBB van mening is
dat de Vismijn een verrijking voor Colijnsplaat is. De voorzitter zegt dat dit agendapunt niet
terugkomt in de volgende vergadering.

13. Rondvraag.
De heer Van Belzen zegt dat het bedrijfsbezoek aan de buitendienst in de gemeenteloods
van Wissenkerke, voorafgaand aan de vergadering, erg interessant was. Dat de getoonde
presentatie ging over het strooibeleid, waar en wanneer er gestrooid wordt en door wie. Maar
dat het ook belangrijk is deze informatie te delen met de burgers over strooiroutes en
wanneer er gestrooid wordt en dit mogelijk in de Peellander kan worden opgenomen. Zodat
men op de hoogte is welke taken er wanneer door de buitendienst worden uitgevoerd. De
heer Van Belzen zegt via deze weg een compliment te willen geven aan de medewerkers
van de buitendienst. Wethouder Schenkelaars zegt de complimenten te zullen doorgeven en
in aanvulling op de goede suggestie zowel een artikel in de Peellander als ook een
advertentie in het gele krantje te zetten. De heer Blok zegt dat op 24 mei jl. is toegezegd dat
de voorzitter van het GON de raad zou informeren over de evaluatie van de zondagopenstelling van de winkels en wil weten hoe het hier mee staat. De heer Van Belzen zegt
dat het initiatief hiervoor bij de ondernemers ligt en er zeker aan de ondernemersvereniging
gevraagd kan worden de raad mee te nemen in hun evaluatiemoment. Maar niet op de
hoogte is hoe het hiermee staat. De voorzitter zegt ter aanvulling dat inderdaad het initiatief
voor de evaluatie bij het GON ligt en met haar leden hier over moet praten. En dat dit daarna
met de raad gedeeld zal worden. De heer Blok zegt dat in de notulen van 24 mei jl. is
vastgelegd dat de evaluatie aan het einde van dit kalenderjaar zou plaatsvinden en daarom
deze vraag heeft gesteld. En er mogelijk contact opgenomen kan worden met een van de
initiatiefnemers zodat de raad deze informatie kan krijgen. De voorzitter zegt dat er dan
contact opgenomen moet worden met het GON en hen op de feiten drukken dat toegezegd
is dat er een evaluatie zou plaatsvinden. Mevrouw Van der Maas zegt dat het een kleine
moeite is om vanuit de raad te vragen om een evaluatie uit te voeren.

11. Sluiting.
De voorzitter zegt iedereen te bedanken voor hun komst en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland in zijn vergadering van 10
januari 2019.

, de griffier

, de voorzitter
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