Notulen van de besluitvormende raadsvergadering van de
gemeenteraad van Noord-Beveland, gehouden op donderdag 29 mei
2019 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), A. de Bruine (SGP), M.J. Faasse (BEN), D.P. Hage (VVD), K. van
der Klooster (NBB), J. Sandee (CDA), M. Verwei (NBB), C. Quinten (PvdA) en
C. Van de Woestijne (SGP)
Voorzitter: mw. A.M. Demmers-van der Geest
Griffier:
De heer C.H. Poortvliet
De volgende wethouders zijn aanwezig: mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar en de heren A.G. van
der Maas en W.H.M.J. Schenkelaars.

1. Opening.
De voorzitter zegt allen welkom te heten met een speciaal welkom voor alle leden van de
jongerenraad. Dat zij, in samenwerking met centrum Jeugd en Gezin en de jongerenwerker,
aanwezig zijn in verband met het alcoholbeleid, ‘ik pas’, om op een positieve manier om te
gaan met alcohol en de daarbij behorende regels zoals de leeftijdsgrens van 18 jaar. Omdat
blijkt dat deze leeftijdsgrens voor sommige jongeren en ouders lastig is. De voorzitter zegt
dat er vanavond na de vergadering geen alcohol geschonken wordt maar dat er een
alcoholvrije cocktailbar is waar men kan proeven dat een lekker drankje geen alcohol hoeft te
bevatten. En dat er op Facebook een filmpje staat waarin ook aandacht wordt gevraagd voor
dit onderwerp. De voorzitter zegt de jongerenraad te complimenteren met het feit dat zij deze
handschoen hebben opgepakt en opent de vergadering.
2. Spreekrecht burgers.
De voorzitter zegt dat zich niemand voor het spreekrecht heeft aangemeld.

3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.
De voorzitter zegt dat de heer Faasse is aangewezen als primus.
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4. Vaststelling agenda.
De heer Van de Woestijne zegt dat er bij agendapunt 12 namens een aantal partijen een
amendement zal worden ingediend. De agenda wordt vastgesteld.

5. Mededelingen college.
De voorzitter zegt dat er geen mededelingen vanuit het college zijn.

6. Informatieverstrekking door
Gemeenschappelijke Regelingen.

raadsleden

t.a.v.

ontwikkelingen

m.b.t.

Mevrouw Van der Maas zegt met een aantal collega raadsleden aanwezig te zijn geweest bij
bijeenkomsten over de energiestrategie voor Zeeland en daar ingelicht zijn over de
bouwstenen welke klaarliggen voor deze energiestrategie. Dat Noord-Beveland koploper is
in deze omdat het eiland hoogstwaarschijnlijk als eerste met de energiestrategie naar Den
Haag zal gaan. Mevrouw Van der Maas zegt dat er gesproken kon worden met de hoofden
van de sectoren en men is ingelicht over de voordelen van isoleren en agendapunt 12 en het
amendement vanavond goed van pas komen. Dat er informatie is gegeven over elektriciteit
en hoe om te gaan met wind- en zonneparken maar dat het jammer is dat er weinig tot geen
ruimte was voor discussie. Mevrouw Van der Maas zegt dat de raad over een paar weken
een discussie zal aangaan over de energiestrategie.

7. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering
van 24 januari 2019.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

8. Ingekomen stukken.
Nr. 1: geen opmerkingen
Nr. 2: geen opmerkingen
Nr. 3: geen opmerkingen
Nr. 4: geen opmerkingen
Nr. 5: geen opmerkingen
Nr. 6: geen opmerkingen
Nr. 7: geen opmerkingen
Nr. 8: geen opmerkingen
Nr. 9: geen opmerkingen
Nr. 10: geen opmerkingen
Nr. 11: geen opmerkingen
Nr. 12: geen opmerkingen
Nr. 13: geen opmerkingen
Nr. 14: geen opmerkingen
Nr. 15: geen opmerkingen

Raadsvergadering 29 mei 2019/Pagina 2

De voorzitter stelt vast dat de ingekomen stukken voor kennisgeving zijn aangenomen.

HAMERSTUKKEN.
9. Voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2018, de 2e begrotingwswijziging
van 2019 en de conceptbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling De
Bevelanden en derhalve geen zienswijze in te dienen.
De voorzitter stelt vast dat dit voorstel met 13 stemmen vóór is aangenomen.

10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening raads- en commissieleden
gemeente Noord-Beveland 2019.
De voorzitter stelt vast dat dit voorstel met 13 stemmen vóór is aangenomen.

11. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Colijnsplaat-Oude Haven’.
De voorzitter stelt vast dat dit voorstel met 13 stemmen vóór is aangenomen.

BESPREEKSTUKKEN.
12. Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening Duurzaam Bouwen 2019.
De heer Van de Woestijne zegt namens de partijen BEN, CDA, NBB, PvdA, VVD en SGP
een amendement in te dienen en leest deze voor. Mevrouw Dijkinga zegt het volgende. ‘U
weet dat D66 voor het isoleren van woningen is maar waarom zal ik dan toch niet meegaan
met dit amendement? De regeling is duidelijk, de bedragen zijn begrensd per activiteit en
iedereen profiteert gelijkelijk, ongeacht de waarde van het huis. Zoals het nu ging is het
prima, als de subsidiepot leeg is, ad hoc terug naar de raad om deze aan te vullen. Het gaat
hier over gemeenschapsgeld, daar moet je zuinig en weloverwogen mee om gaan. Een
open-eind regeling past daar dan ook niet in, dank u’. De heer Faasse zegt dat een ‘openeind regeling’ ook het bezwaar van BEN was in de vorige vergadering maar dat is gebleken
dat het geen open eind is maar een redelijk hoog begrensde regeling. En dat BEN dit kan
ondersteunen omdat het geld er is en het een goed doel dient. Mevrouw Van der Maas zegt
tegen mevrouw Dijkinga dat de heer Faasse gelijk heeft en dat er geen open eind aan dit
voorstel zit. En dat het inzetten van ambtenaren en de daarbij behorende vergaderingen ook
tijd en gemeenschapsgeld kosten maar dat het halfjaarlijks evalueren om te kijken hoe het
met de financiën gaat, mevrouw Dijkinga op haar wenken bedient. De voorzitter zegt het
amendement in stemming te brengen en stelt vast dat het amendement met 12 stemmen
vóór en 1 stem tegen is aangenomen. De voorzitter zegt het gewijzigde voorstel in stemming
te brengen en stelt vast dat het gewijzigde voorstel met 13 stemmen vóór is aangenomen.

13. Voorstel om in te stemmen met de programmabegroting 2020-2023 van de
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zeeland (GGD) en derhalve geen
zienswijze in te dienen.

Raadsvergadering 29 mei 2019/Pagina 3

De voorzitter zegt dat dit een gewijzigd voorstel is naar aanleiding van de vragen welke
gesteld zijn in de informatieve raadsvergadering en door toevoeging van de uitspraak van de
begeleidingscommissie. Mevrouw Van der Klooster zegt dat de vragen welke zij had in de
informatieve raad, keurig zijn beantwoord en NBB kan instemmen met het voorstel. De heer
Hage zegt dat ook de VVD kan instemmen met het voostel. Wethouder Slenter zegt dat de
zienswijze welke door de SGP is ingediend, zal worden meegenomen. De voorzitter zegt dat
de raad dit voorstel met 13 stemmen vóór heeft aangenomen.

14. Rondvraag.
Mevrouw Dijkinga zegt dat de groentekar in Colijnsplaat een vaste plaats bij de haven had
maar moest verhuizen naar een tijdelijke plaats voor de kerk in verband met de
werkzaamheden bij de haven. En, nu de werkzaamheden voorbij zijn, graag terug wil naar
de plaats op de haven maar de gemeente hem dit moeilijk maakt. Mevrouw Dijkinga zegt dat
het geen goede zaak zou zijn als er geen groentekar meer op Colijnsplaat zou staan, ook in
verband met de leefbaarheid in de kleine kernen. En wil graag weten wat de wethouder gaat
doen om de groentekar een vaste plek te geven. Mevrouw Dijkinga zegt in ‘binnenlands
bestuur’ te hebben gelezen dat gemeenten 215 miljoen euro minder krijgen van het Rijk en
dat er ook een tegenvaller schuilt in het BTW compensatiefonds. En wil graag weten of de
gemeente hier al meer informatie over heeft en of dit opgevangen kan worden. Wethouder
Schenkelaars zegt dat de gemeente hard heeft gewerkt om met vergunningen en
stroomvoorziening de groentekar bij de kerk in Colijnsplaat een tijdelijke standplaats te
geven. Dat er regelmatig contact is met de ondernemer en deze vandaag heeft laten weten
dat het niet mogelijk is om naar Colijnsplaat te komen vanwege personele problemen.
Wethouder Schenkelaars zegt dat de ondernemer is verteld dat de tijdelijke standplaats bij
de kerk en de standplaats op de haven nog steeds beschikbaar zijn en dat de ambtenaren
hier heel hard voor gewerkt hebben. Maar dat mevrouw Dijkinga reageert op een email
welke bij de gemeente is binnengekomen. Mevrouw Dijkinga zegt dat zij altijd zelf onderzoek
doet en niet afgaat op e-mails. Wethouder Schenkelaars zegt dat dit te prijzen valt. En dat de
financiële tegenvaller waarover mevrouw Dijkinga heeft gelezen in ’binnenlands bestuur’ zal
worden nagevraagd bij de financiële afdeling van de gemeente waarna zij een memo zal
ontvangen. De voorzitter zegt dat dit met de ‘trap op-trap af’ regeling heeft te maken waarbij
minder investeringen door het Rijk direct gevolgen hebben voor de uitkeringen naar het
gemeentefonds waarvoor een voorwaarschuwing gegeven wordt. Maar dat dit meegenomen
wordt in de behandeling na de begroting. De heer Van der Klooster zegt veel vragen van
burgers te hebben gekregen over het MFC in Wissenkerke en of hier iets mee gaat gebeuren
en verzoekt het college hier een tussentijdse memo met wat informatie over op te stellen. En
of het nogmaals onder de aandacht gebracht kan worden dat inwoners van Noord-Beveland
een parkeerkaart kunnen aanvragen bij de gemeente Veere voor het parkeren bij de
Banjaard en op de Veerse Dam omdat dit de bewoners veel geld kan besparen. Wethouder
Van der Maas zegt toe een memo betreffende het MFC te Wissenkerke op te zullen stellen.
De voorzitter zegt toe het aanvragen van de parkeerkaart onder de aandacht te brengen.
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De heer Hage zegt dat gisteren fase 2 van Rondom Kamperland is afgerond en hierbij de
wethouder, zijn ambtenaren, de ondernemers, de raad en de dorpsraad Kamperland
bedanken voor hun grote mensen.

15. Sluiting.
De voorzitter zegt iedereen te bedanken voor de beraadslaging, wenst iedereen veel plezier
en bedankt de Jongerenraad voor het initiatief wat zij hebben genomen (alcoholvrije
cocktails) en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland in zijn vergadering van 4
juli 2019.

, de griffier

, de voorzitter
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