Notulen van de besluitvormende raadsvergadering van de
gemeenteraad van Noord-Beveland, gehouden op donderdag 28
november 2019 in het gemeentehuis van Noord-Beveland.

Aanvang: 20.30 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), D.P. Hage (VVD), K. van der Klooster (NBB),
C. Quinten (PvdA), J. Sandee (CDA), M. Verwei (NBB), 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.
Afwezig is: De heer M.J. Faasse

1. Opening.
De voorzitter zegt dat het vanavond een heel speciale vergadering is omdat vanavond de 1e
kinderburgemeester van Noord-Beveland benoemd zal worden. Dat het heel erg leuk is om
zoveel kinderen in de raadszaal te zien en dat de benoeming tegen 20.00 uur plaats zal
vinden.

2. Spreekrecht burgers.
De voorzitter zegt dat mevrouw Versluijs zich voor het spreekrecht heeft aangemeld.
Mevrouw Versluijs zegt het volgende.
‘Met m’n hond steek ik de dijk over, nog niet wetend dat ik geconfronteerd zou worden met
het volgende verhaal. Wat me tot op de dag van vandaag blijft achtervolgen. Vandaar dat ik
het hier nu wil vertellen In de hoop dat u ons wil steunen om actie te gaan ondernemen
betreffende een honden beleid binnen onze Gemeente Noord-Beveland.
Van de brug loop ik richting Colijn. In de verte zie ik iemand, ik dacht ze te herkennen. Maar
haar hele uitstraling was anders, gebogen en ze was traag en had maar twee hondjes bij
zich in plaats van drie.
Ook Kaya, mijn hond reageerde totaal anders op z’n grootste vriendin. In plaats dat zij een
speeltje uit haar fietsmand haalde om samen met hem te spelen. Sprong Kaya tegen haar
rode fiets op en pakte zelf een speeltje uit haar fietsmand. Nee Kay, ze wil niet, en ik leg het
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speeltje weer terug. Waarop Kay nog een poging doet, haar uit te dagen. Maar ze reageert
niet.
Ze vertelt dat ze m’n kaart ontvangen had van onze Dappere Doddo die op haar laatste reis
was richting de Eeuwige Jachtvelden. En vraagt of ik het weet van Magic ? Nee. En hoor het
verhaal van hoe Magic haar hond door een hond is aangevallen voor haar ogen
Ik probeer er een beeld van te maken van hoe een grote hond een kleinere hond als Magic
aanvalt Wat me niet lukt, dit kan niet waar zijn dat deze lieve Magic, op deze manier aan
het eind van zijn leven is gekomen. Een onzeker hondje wat uiteindelijk samen met zijn
baasje wereld kampioenschappen behendigheid heeft kunnen lopen.
Als een gebroken ziel, zegt ze: Annet, wat het ergste is, is dat ik heb gefaald als
roedelleider, ik heb ze alle drie niet kunnen beschermen. Die andere hond had maar 1 doel,
dat was moorden. En dit heb ik voor mijn ogen zien gebeuren, zonder dat ik iets kon doen.
Ik was bang, omdat ik wist dat deze hond ook mij had kunnen aanvallen.
En dat zegt zij, voor mij is zij hond, mijn voorbeeld van hoe je met vele honden een band op
kan bouwen, door hun talenten optimaal uit te dagen binnen een sport of door te werken
met de schapen. Al haar ervaringen met honden. Het lesgeven binnen verenigingen en
scholen. En hoe ze de afgelopen jaren wereldkampioenschappen behendigheid loopt voor
het Nederlandse team.
Voor mij was er maar 1 vraag, Hoe kan ik haar helpen, met de verwerking van dit enorme
trauma. Zodat ze de gedachte los mag laten, dat je kansloos kan zijn, op je dagelijks rondje
met je honden langs de Oosterschelde ?
Na dit verhaal gehoord te hebben kreeg ik daarbovenop nog eenzelfde verhaal wat een
andere mevrouw overkomen is met haar hondje en een andere hond op de Oesterput
En ben gelijk doorgereden naar het Gemeentehuis. Sta ik daar te janken aan de balie.
Omdat Ik me zo boos en onmachtig voelde. Binnen het Gemeentehuis was waarschijnlijk
iedereen allang op de hoogte van deze situatie.
Maar waarom had niemand vanuit de gemeente een briefje verstuurt. Waarom, hoe en wat
de beloofde brief twee weken op zich liet wachten. En verneem aan dezelfde balie dat de
melding van de politie van de andere hond hier binnen het Gemeentehuis niet eens bekent
was.
Maar veel dank aan de Voorzitter voor het constructieve en persoonlijke gesprek. Dit is wat
ik beide vrouwen gegund had Een gesprek zoals we ook mensen bijstaan die traumatische
ervaringen mee maken bij een moord op een geliefde.
Jammer genoeg blijkt er weinig, eigenlijk niks geregeld te zijn op dit gebied binnen onze
Gemeente Noord-Beveland.
Verplicht muilkorven, maar blijkbaar is het mogelijk dat je elkaar dezelfde week bij het Goese
Sas al tegen komt zonder muilkorf omdat deze regeling in een andere Gemeente niet geld.
Wat mijn vermogen ver te boven gaat.? Kunnen deze afschuwelijke taferelen dan niet met
dezelfde of andere baas en hond buiten Noord – Beveland plaats vinden ? Wie en welke
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onafhankelijke kundige organisatie of persoon test voor de Gemeente Noord-Beveland
honden. In combinatie en los van hun baas om tot een juiste veilige oplossing te kunnen
komen voor onze samenleving ? Zeker doordat er steeds meer Hoog Risico hondenrassen
met hun baasjes in onze samenleving wonen, waarvan het volgens mij verre van wenselijk is
dat deze honden met hun baasjes hun gefokte of ware aard en karakter kunnen
botvieren………. Honden zijn niet geschapen om onze menselijke tekorten te moeten
compenseren.
Van mezelf weet ik dat alles wat niet naar wens verliep met m’n eigen honden , Achteraf
altijd aan mij als baas lag.
Zo’n 10 jaar ben ik daar dagelijks mee geconfronteerd tijdens en buiten de trainingen bij de
KNPV en binnen het Redings Hondenwerk bij het zoeken naar vermiste mensen Van deze
hond heb ik geleerd dat ik als baas altijd alert moest zijn Wij als mensen hebben het
vermogen en zijn verplicht om hun hondentaal en signalen juist te interpreteren in onze
mensenwereld, zodat we op tijd kunnen bijsturen. Maar wij als mensen hebben momenteel
de pech dat onze zintuigen vaak slapen of afgeleid zijn door onze speelgoedjes of gedachten
en daarnaast het gedrag van onze honden ook nog eens vermenselijken, romantiseren,
vergoelijken of bagatelliseren. Waarmee we onze honden nog eens een verdere voorsprong
op ons als mens geven.
Mag ik van u als raadleden nu, of voor komende Kerst vragen of u ons wil ondersteunen via
het Samenlevingsfonds om als Burgers voor de Gemeente Noord-Beveland een gedegen,
eenvoudig honden beleid op papier te gaan zetten. Wat vervolgens na goedkeuring van uw
Raad. Gehandhaafd kan gaan worden…………………………
Zodat alle inwoners en gasten met of zonder hond en fiets Zich veilig kunnen blijven voelen
in hun eigen straat of op hun rondje in en buiten hun eigen dorp en eiland’.
De heer Quinten zegt te willen weten wat mevrouw Versluijs precies verwoordt wilt zien
omdat dit essentieel is voor het maken van een beleidsstuk. Mevrouw Versluijs zegt dat zij
en een aantal andere mensen een samenvatting willen maken met onderdelen van het
hondenbeleid in andere gemeenten om op die manier tot een beleid te komen wat
toepasbaar is op Noord-Beveland. En folders wil verspreiden om veel mensen te kunnen
bereiken waarop de regels betreffende honden staat aangegeven. Mevrouw Versluijs zegt
meerdere verhalen te horen waarbij het escaleert tussen honden. De heer Quinten zegt dat
als eerste duidelijk moet worden hoe men het beleid ziet en dat er dan over gesproken kan
worden maar dat het niet mogelijk is om eerst geld uit het Samenlevingsfonds te halen. De
heer Van Belzen zegt mevrouw Versluijs te bedanken voor haar verhaal en hier van te
schrikken. Maar wil weten of hij goed begrepen heeft dat mevrouw Versluijs een beroep doet
op het Samenlevingsfonds om folders te drukken. Mevrouw Versluijs zegt dat dit het idee is
omdat zij merkt dat er voor heel veel dingen geen goed beleid is. En geen zin heeft om
vooraf veel werk te doen als de gemeente besluit geen geld beschikbaar te stellen. Dat het
niet perse uit het Samenlevingsfonds hoeft maar dat het ook op een andere manier kan. De
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heer Van Belzen zegt van de voorzitter te willen weten of deze constructie mogelijk is binnen
de gemeente. De voorzitter zegt dat de beste manier is om hetgeen mevrouw Versluijs wil,
op 1 A-4 weer te geven met de vraag of er behoefte is aan een beleidsnotitie. En als deze
behoefte er is, mevrouw Versluijs een verzoek indient met op welke manier dit mogelijk zou
zijn en wat zij hiervoor nodig heeft. De voorzitter zegt dat het op die manier een gerichte
vraag is welke bij het Samenlevingsfonds ingediend kan worden waarna de raad hier een
besluit over kan nemen.

3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.
De voorzitter zegt dat de heer Van Belzen wordt aangewezen als primus.

4. Vaststelling agenda.
De agenda wordt vastgesteld.

5. Mededelingen college.
Geen.

6. Informatieverstrekking door
Gemeenschappelijke Regelingen.

raadsleden

t.a.v.

ontwikkelingen

m.b.t.

Mevrouw Van der Klooster zegt dat er wel vergaderingen zijn geweest, dat zij en de heer De
Bruine beiden afwezig waren maar dat de concept-notulen al rondgestuurd zijn. De voorzitter
zegt dat er vergaderingen zijn geweest waar zijzelf en wethouder Slenter bij aanwezig waren
waar veel toelichtingen zijn gegeven maar verder niets. De heer Quinten zegt mevrouw Van
der Klooster te willen verzoeken om te vragen of het woordje ‘concept’ minder vet gedrukt
kan worden omdat de tekst niet te lezen was. Mevrouw Van der Klooster zegt toe dit te
zullen vragen.

7. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering
van 26 september 2019.
De notulen worden vastgesteld.

8. Ingekomen stukken.
De heer Quinten zegt ingekomen stuk nr. 5, motie gemeente Schouwen-Duiveland
betreffende RES, erg sympathiek te vinden en verzoekt de gemeente haar steun hiervoor uit
te spreken. Wethouder Schenkelaars zegt het verzoek te willen doen om deze motie in
januari te bespreken als de raad de RES bespreekt. De heer Quinten zegt de motie van
Schouwen-Duiveland aan te houden.

Benoeming eerste kinderburgemeester van Noord-Beveland, Mares de Regt.
De voorzitter zegt dat het een bijzonder moment voor Mares en haar familie is omdat er eerst
een verkiezing was waarbij Mares en haar zusje het heel goed deden en dat de keuze heel
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moeilijk was. En dat er, als je verkozen bent, een moment komt dat je uitgenodigd wordt en
je kandidatuur wordt bevestigt door middel van een beëdiging of het afleggen van een
belofte. De voorzitter zegt dat dit ook geldt voor raadsleden, wethouders en de burgemeester
en dat je daarmee zegt dat je een heel goed burger wilt zijn en de taak die je krijgt heel goed
wil invullen. De voorzitter zegt dat dit nodig is omdat iedereen er van op aan moet kunnen
dat je die taak oprecht en eerlijk uitvoert en zo goed mogelijk rekening houdt met alle
belangen. En dat dit betekent dat Mares straks ook gevraagd wordt de belofte af te leggen,
niet zo een ingewikkelde als de belofte voor volwassenen maar een die past en hoort bij de
rol van kinderburgermeester. De voorzitter zegt voor te zullen lezen wat de belofte inhoudt
en aan het einde aan Mares te vragen om te zeggen ‘dat verklaar en beloof ik’.
‘Vandaag 28 november 2019 verscheen voor mij in de openbare raadsvergadering van de
gemeente Noord-Beveland,
Mares de Regt
Die zich bereid en beschikbaar heeft verklaard om kinderburgemeester te worden van de
gemeente Noord-Beveland,
Die in mijn aanwezigheid heeft afgelegd de volgende verklaring en belofte:
Ik verklaar dat ik actief en enthousiast de stem van alle kinderen in de gemeente NoordBeveland zal laten horen, zodat de gemeente en haar inwoners weten wat deze kinderen
belangrijk vinden.
Ik beloof dat ik alle kinderen in de gemeente Noord-Beveland een gelijke kans zal geven om
hun ideeën aan mij te vertellen en dat ik mijn functie van kinderburgemeester naar eer en
geweten zal invullen’.
Mares de Regt: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter zegt dat in de wet ook is vastgelegd dat een burgemeester een ambtsketen
draagt waarbij hij of zij op die manier de gemeente en het rijk vertegenwoordigt. Het passend
te vinden dat de kinderburgemeester ook een ambtsketen kan dragen om zichtbaar te zijn en
aanspreekbaar voor alle kinderen in de gemeente. De voorzitter zegt de ambtsketen, welke
speciaal voor dit doel gemaakt is, graag te willen omhangen bij de eerste
kinderburgemeester en dat zij met deze handeling echt benoemd is. De voorzitter feliciteert
Mares namens allen in de raadszaal van harte en dat alle raadsleden en wethouders haar
een handje zullen helpen.
De kinderburgemeester zegt het volgende.
‘Geachte aanwezigen, ik ben Mares. Ik ben 9 jaar en woon in Colijnsplaat. En zit op school in
Wissenkerke op obs de Vliete in groep 7. Mijn hobby’s zijn knutselen, buiten spelen,
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hondenshows lopen en hockeyen. Ik hou er van om een handje mee te helpen aan
problemen. En ik vind het superleuk dat ik ben gekozen als kinderburgemeester van NoordBeveland. Ik heb er dan ook superveel zin in om aan mijn project te werken. En om allerlei
andere dingen te doen. Mijn project gaat over de plastic soep. En dat vind ik een erg
belangrijk onderwerp. Ik hou ook veel van de dieren in de natuur. En vind het erg jammer dat
er veel plastic wordt gebruikt en wordt weggegooid. Er is veel schade aan de natuur door al
dat plastic. En ik ga een steentje bijdragen aan een fijn en schoon milieu op Noord-Beveland.
Ik het zin om er een mooi jaar van te maken, bedankt voor uw aandacht!!’. De voorzitter zegt
Mares heel veel succes te wensen. Mevrouw Van der Klooster zegt het genoegen te hebben
gehad al een gesprekje met Mares te hebben gevoerd en haar een cadeau wil aanbieden.
De voorzitter zegt de vergadering 5 minuten te schorsen om iedereen de gelegenheid te
bieden Mares te feliciteren zodat daarna de kinderen de raadszaal kunnen verlaten. De
voorzitter heropent de vergadering en zegt dit het mooiste van de gemeente te vinden. Dat
kinderen betrokken worden bij hetgeen belangrijk is, namelijk wat er in de gemeenteraad
gebeurt. En op deze manier een brug vormen tussen de gemeenteraad en het college en
wat men voor de gemeente Noord-Beveland wil bereiken en degenen die het allemaal zullen
ervaren en moeten gaan doen.

HAMERSTUKKEN.
9. Voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze aangaande het Regionaal
Risicoprofiel VRZ 2020-2023.
De raad heeft dit voorstel vastgesteld.

10. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening. (APV)
De raad heeft dit voorstel vastgesteld.

11. Voorstel tot het intrekken van de brandbeveiligingsverordening.
De raad heeft dit voorstel vastgesteld.

12. Voorstel tot het geven van een positieve zienswijze met betrekking tot de
Bestuursrapportage GR De Bevelanden, de 3e begrotingswijziging 2019 en de 1e
begrotingswijziging 2020.
De raad heeft dit voorstel vastgesteld.

13. Voorstel tot het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie NoordBeveland 2030.
De raad heeft dit voorstel vastgesteld.

BESPREEKSTUK.
13A. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernotitie ‘Van Toekomstvisie naar een
Omgevingsvisie’.
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Mevrouw Van der Maas zegt het stuk te hebben gelezen, dat de wijzigingen zijn doorgevoerd
en dat NBB zeer tevreden is met het stuk. Dat de andere fracties dit ook kunnen zijn en de
procedure met vertrouwen tegemoet ziet om tot een Omgevingsvisie te komen. Mevrouw
Van der Maas zegt te denken dat dit zeker zal lukken. Wethouder Van der Maas zegt dat
allen tevreden kunnen zijn en dat de opmerking over het GEOpark eruit is gehaald. Dat dit
nog eens terug zal komen maar dan in een andere vorm of een andere omschrijving. Dat de
projectorganisatie anders is benoemd omdat dit in de vorige vergadering niet helemaal goed
ging. Wethouder Van der Maas zegt er van overtuigd te zijn geweest dat mevrouw Van der
Maas de stuurgroep bedoelde toen zij haar vraag over de brede klankbordgroep stelde en
daarom de benamingen en omschrijvingen zijn aangepast. Dat er plaatjes zijn toegevoegd
en het voorstel op deze manier verder de procedure in kan. De voorzitter stelt vast dat raad
heeft besloten dit voorstel vast te stellen.

14. Motie PvdA betreffende de verkoop van huurwoningen in kleine kernen zoals
Geersdijk of Kats.
De heer Quinten zegt door verschillende bewoners van Noord-Beveland benaderd te zijn
met de vraag of er iets te doen was aan de verkoop van huurwoningen op het eiland.
Hiervoor informatie heeft ingewonnen bij de RWS en tot de conclusie is gekomen dat het
nodig was een motie in te dienen. De heer Quinten leest de motie voor.
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Wethouder Van der Maas zegt dat het niet verstandig is om op elk punt van de motie in te
gaan. Maar dat in algemeenheid gezegd kan worden dat het aantal te verkopen woningen
van de RWS minimaal is omdat er 34 van de ruim 600 woningen te koop staan. En dat deze
woningen ten dienste komen van de doelgroep die de gemeente beoogd, namelijk de
starters. Wethouder Van der Maas zegt dat in de prestatieafspraken met RWS ook een
verkooplijst zit en dat deze lijst voor meerdere jaren wordt vastgesteld. Maar stelt de heer
Quinten voor om de motie nog even aan te houden tot de prestatieafspraken door de raad
worden besproken. Om dan vervolgens de motie erbij te betrekken en te bekijken wat
verstandig is. Wethouder Van der Maas zegt dat het onmogelijk is om nu naar de RWS te
gaan omdat de prestatieafspraken zijn vastgelegd. De heer Quinten zegt bereid te zijn de
motie aan te houden maar eerst wil weten wanneer de prestatieafspraken door de raad
worden besproken. Wethouder Van der Maas zegt dat vanwege de fusie tussen RWS en
R&B de termijn van de prestatieafspraken is verlengd maar contact zal opnemen met RWS
over de vraag wanneer de prestatieafspraken aan de raad worden voorgelegd. En het
antwoord hierop zal terugkoppelen aan de raad waarna de heer Quinten kan besluiten om de
motie wel of niet aan te houden. De heer Quinten zegt de wethouder te vertrouwen en dat
de fusie tussen RWS en R&B in januari 2020 zal zijn waardoor de wethouder in januari of
begin februari 2020 met een antwoord zal kunnen komen. En de motie aan te houden tot
februari 2020. De heer Van der Klooster zegt de heer Quinten te willen verzoeken de motie
voor heel Noord-Beveland te laten gelden en niet alleen voor kleine kernen als Geersdijk en
Kats. De heer Quinten zegt dit al met de griffier te hebben besproken en de motie voor
Geersdijk en Kats zal veranderen in een motie voor Noord-Beveland. De voorzitter zegt dat
de motie met de aangepaste tekst zal worden aangehouden.

15. Rondvraag.
16. Sluiting.
De voorzitter zegt iedereen te bedanken voor deze ongewone maar hele leuke vergadering
waarin een 2e burgemeester is benoemd en waar over een paar weken een nieuwe 1e
burgemeester komt. De voorzitter wenst iedereen een prettige avond en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Noord-Beveland in zijn vergadering van 19
december 2019.

, de griffier

, de voorzitter
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