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GEMEENTE MIDDELBURG 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 

12 november 2018, voortgezet 13 november 
2018 

 

Maandag 12 november 2018 van19.30 uur – tot 22.50 uur 

Voortgezet: 13 november 2018 van 19.30 uur -  tot 22.50 uur 

 

Aanwezig: 

Voorzitter: Harald Bergmann 

Raadsgriffier: Mirjam Wisse-Roelse 

 

Raadsleden: Jesse Aarnoutse (LPM), Vera Barentsen-Heijgelaar (LPM), Wilfried Boonman (VVD), Caroline 

Diepeveen (PvdA), Carla Doorn-Roosenburg (LPM), Rob van Eijkelenburg (D66), Huib Ghijsen (SP), 

Marianne Golsteijn (CDA), Ed de Graaf (LPM), Leny van den Heuvel (GroenLinks), Raquel Jimenez Jansen 

(VVD), Wim Kant (CDA), Mehmet Kavşitli (PvdA) 12 november vanaf aanvang en13 november 2018 vanaf 

19.50 uur, Bert Kollen (CDA), Piet Kraan (LPM), Jeroen Louws (PvdA), Paul Moens (SGP), Tony Noom 

(ChristenUnie), Hilde Onderdijk-Varkevisser (CDA), Marc Overbeeke (SGP), Ella Poppe-Reijnierse (CDA), 

Bas van der Reest (D66), Clement Remijnse (ChristenUnie), Petra de Ruiter (GroenLinks), Wim Steketee 

(LPM), Petroesjka Sterk (SP), Willemien Treurniet-Klapwijk (ChristenUnie), Corné de Voogd (SGP), Alex 

Wohler (VVD),in totaal 29 raadsleden. 

 

Wethouders: Johan Aalberts (CDA), Chris Dekker (SGP), Cees Lodder (LPM), Chris Simons (VVD) 

 

Raadsambtenaar: Ans de Nooijer-van Dalen  

 

Afwezig: -- 

 

 

 

1a. Opening en vaststelling van de agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

Algemene beschouwingen  

(zie bijlagen) 

 

De fractie van D66 en GroenLinks hebben een amendement (1b-1) ingediend. In dit amendement stellen de 

fracties voor om het raadsvoorstel als volgt te amenderen: de raad besluit het concept besluit als volgt aan te 

vullen; 

 het onderwerp “Klimaat" als Strategisch Project te benoemen.  
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Dit amendement wordt met 7 stemmen voor en met 22 stemmen tegen verworpen. De fracties D66, SP en 

GroenLinks hebben voor het amendement gestemd, de fracties LPM, VVD, ChristenUnie, SGP, PvdA en 

CDA  hebben tegen het amendement gestemd.  

 

De fracties van LPM en GroenLinks hebben een amendement (1b-2) ingediend. In dit amendement stelt de 

fractie voor om het raadsvoorstel als volgt te amenderen:  

toe te voegen aan beslispunt 1: 

1. De Programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020-2022 vast te stellen na het 

aanbrengen van de volgende wijzigingen: op pagina 35 aan het programma Onderwijs een zevende 

punt toe te voegen 7. Het bieden van een veilige schoolomgeving.  

Dit amendement wordt met 15 stemmen voor en met 14 stemmen tegen aangenomen. De fracties LPM, 

GroenLinks, SP en CDA hebben voor het amendement gestemd en de fracties VVD, ChristenUnie, D66, SGP 

en PvdA hebben tegen het amendement gestemd.  

 

1b. Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 gemeente Middelburg (18-187) 

De raad besluit met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen het geamendeerde raadsvoorstel aan te 

nemen: De fracties van LPM, GroenLinks, VVD, D66, SP, SGP. CDA hebben voor het geamendeerde 

raadsvoorstel gestemd. De fracties van de ChristenUnie en PvdA hebben tegen het geamendeerde 

raadsvoorstel gestemd. 

1. De geamendeerde programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 vast te stellen na 

het aanbrengen van de volgende wijzigingen: op pagina 35 aan het programma Onderwijs een 

zevende punt toe te voegen 7. Het bieden van een veilige schoolomgeving; 

2. De zoekopdracht sociaal domein van € 500.000,00 zoals opgenomen in het Herstelplan Financiën te 

concretiseren in een 4-tal maatregelen: 

a. Huisvesting Porthos; 

b. Vervoer; 

c. Zorgvuldige overgang; 

d. Inzet praktijkondersteuner huisarts; 

3. De wensen die leiden tot hogere structurele lasten niet op te nemen in de begroting 2019, maar te 

betrekken bij de kaderbrief 2020-2023; 

4. Voor 2019 eenmalig een bedrag van € 50.000,00 beschikbaar te stellen voor continuering van de 

extra personeelsinzet t.b.v. het cluster Openbare Orde en Veiligheid; 

5. Kredieten te verlenen voor de vervangingsinvesteringen 2019; 

6. De gevolgen van de septembercirculaire 2018 te verwerken in de ramingen van de begroting. 

 

De fracties van SP en LPM hebben een motie (1b-1) ingediend. In deze, tijdens de raadsvergadering 

gewijzigde motie verzoeken de fracties het college in gesprek te gaan met de Klepperhoeve en hierover de 

raad bij de kadernota te informeren. 

Deze gewijzigde motie wordt met 14 stemmen voor en 15 stemmen tegen verworpen. De fracties LPM, 

GroenLinks, SP en PvdA hebben voor de gewijzigde motie gestemd. De fracties VVD, ChristenUnie, D66, 

SGP en CDA hebben tegen de gewijzigde motie gestemd.  

 

De fractie van de SP heeft een motie (1b-2) ingediend. Deze motie wordt gesplitst in stemming gebracht. De 

fractie verzoekt het college bij punt 1 om: 

- dit project tot strategisch project te benoemen; 

Dit punt van de motie wordt met 4 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen. De fracties D66 en SP 

hebben voor dit gedeelte van de motie gestemd. De fracties LPM, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, SGP, 

PvdA en CDA hebben tegen dit gedeelte van de motie gestemd.  

Vervolgens verzoekt de fractie van de SP het college om:  
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- vaart te zetten achter de herstructurering; 

- een goede mix te kiezen tussen commerciële invulling en maatschappelijke invulling, zodat 

Voedselbank, Kledingbank, City Seeds en kunstenaars in januari 2020 of zoveel eerder als mogelijk 

een plek te krijgen; 

- er gekeken wordt naar aanvullende subsidies en gelden in het kader van leefbaarheid en 

maatschappelijke waarden. 

Deze punten van de motie worden met 10 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. De fracties 

van de ChristenUnie, D66, SP en PvdA hebben voor deze punten van de motie gestemd. De fracties LPM, 

GroenLinks, VVD, SGP en CDA hebben tegen deze punten van de motie gestemd.  

 

De fractie van GroenLinks heeft een motie (1b-3) ingediend. In de motie stelt de fractie het college voor om: 

- met het COA en schoolbesturen in overleg te treden om een structurele, veilige oplossing te vinden 

voor het vervoer van en naar school; 

- gebruik te maken van het aanbod van de fietsersbond e/o andere organisaties om fietslessen te 

organiseren; 

- snel te zorgen voor een oplossing van de problemen; 

- de raad de eerstvolgende vergadering hierover te informeren. 

Deze motie wordt met 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen. De fracties van de LPM, 

GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdA hebben voor deze motie gestemd. De fracties VVD, D66, SGP en 

CDA hebben tegen deze motie gestemd. 

 

De fracties van ChristenUnie, GroenLinks en SP hebben een motie (1b-4) ingediend. In deze motie 

verzoeken de fracties het college om:  

 naar aanleiding van deze hernieuwde vraag samen met het COA te onderzoeken wat er voor nodig is 

om een tweede AZC in Middelburg te realiseren; 

 dit te rapporteren aan de raad. 

Deze motie wordt met 11 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen. De fracties GroenLinks, 

ChristenUnie, SP en PvdA hebben voor de motie gestemd. De fracties LPM, VVD, D66, SGP en CDA hebben 

tegen de motie gestemd.  

 

De fracties van de ChristenUnie, SP,  GroenLinks en LPM hebben een motie (1b-5) ingediend. In deze motie 

verzoeken de fracties het college om: 

- er voor te zorgen dat alle belanghebbenden/betrokkenen uitvoering geven aan het 

ondersteuningsplan; 

- waar nodig het bestaande beleid hierop aan te passen; 

- regie te blijven voeren op het maken van maatwerk oplossingen voor statushouders en vergunning- 

houders en hun gezinnen zodat deze nieuwkomers mee kunnen doen in onze samenleving. 

Deze motie wordt met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. De fracties LPM, GroenLinks, 

VVD, ChristenUnie, D66, SP, PvdA en CDA hebben voor de motie gestemd. De fractie van de SGP heeft 

tegen de motie gestemd.  

 

De fracties van de ChristenUnie en SP hebben een motie (1b-6) ingediend. In de motie verzoeken de fracties 

het college voor om: 

 zo spoedig mogelijk de raad te informeren over een goed werkende aanpak voor personen met 

verward gedrag.  

Deze motie wordt met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. De fracties LPM, GroenLinks, 

VVD, ChristenUnie, D66, SP, PvdA en CDA hebben voor de motie gestemd. De fractie van de SGP heeft 

tegen de motie gestemd.  
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De fractie van de Partij van de Arbeid heeft een motie (1b-7) ingediend. In de motie verzoekt de fractie het 

college om: 

 onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid, om vergelijkbaar met het kindpakket, een pakket aan 

te bieden aan 65 plussers in armoede. 

Deze motie wordt met 8 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. De fracties GroenLinks, SP en 

PvdA hebben voor de motie gestemd. De fracties LPM, VVD, ChristenUnie, D66, SGP en CDA hebben tegen 

de motie gestemd. 

 

De fracties van de ChristenUnie, SGP, Partij van de Arbeid, SP en LPM hebben een motie (1b-8) ingediend. 

In deze motie verzoeken de fracties het college om: 

- zich aan te sluiten bij het initiatief Rookvrije generatie; 

- met belanghebbenden een plan op te stellen en dit voor te leggen aan de gemeenteraad om het 

roken (onder kinderen) fors te verminderen en hierbij te denken aan rookvrije gebieden. 

Deze motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

De fractie van GroenLinks heeft een motie (1b-9) ingediend. In de motie stelt de fractie het college voor om 

de betreffende APV aan te vullen met een vergunningsplicht voor particulieren die van plan zijn meer dan drie 

bomen gelijktijdig weg te halen. 

Deze motie wordt ingetrokken en wordt geagendeerd voor de commissie Algemeen Bestuur van 11 

december 2018.  

 

De fracties van de LPM, SP, VVD en GroenLinks hebben een motie (1b-10) ingediend. In deze motie 

verzoeken de fracties het college om: 

 het (ecologisch verantwoord) groenbeheer een duidelijker plaats toe te kennen in de onderdelen van 

de programma begroting. Wat kan resulteren in een aparte paragraaf of het voegen van het 

groenbeheer bij een programma dat daar meer raakvlakken mee heeft zoals het programma 

Volksgezondheid en Milieu (pagina 57). 

Deze motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

De fracties van de LPM en GroenLinks hebben een motie (1b-11) ingediend. In deze motie verzoeken de 

fracties het college om: 

- in gesprek te gaan met de Dierenbescherming om het dierenambulancevervoer beter te faciliteren;  

- en daarbij de mogelijkheid om, in navolging van zes andere Zeeuwse gemeenten, binnen een 

periode van drie jaar, toe te groenen naar een uniform tarief van 0,24 cent per inwoner nadrukkelijk 

te betrekken; 

- de raad over de voortgang van deze gesprekken te informeren;  

- eventuele dekking van de kosten (ten hoogste € 10.000,- extra per jaar) te voorzien uit het positief 

begrotingssaldo 2019 van € 127.000,- en bij de kadernota voor volgende jaren te voorzien in een 

structurele dekking.  

Deze motie wordt met 15 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen. De fracties LPM, GroenLinks, 

VVD en PvdA hebben voor de motie gestemd. De fracties ChristenUnie, D66, SP, SGP en CDA hebben 

tegen de motie gestemd.  

 

De fracties van de ChristenUnie en VVD hebben een motie (1b-12) ingediend. In deze motie verzoekt de 

fractie het college om: 

- een nieuwe integraal fietsplan op te stellen waarin onder andere oog is voor het fietsparkeren in de 

binnenstad en de oorspronkelijke plannen van de fietsring; 

- in dit plan te betrekken hoe overige verkeersstromen (bv het in en uitstappen bij toeristenbussen) 

beter kunnen worden geregeld; 
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- bij de ontwikkeling van het integrale fietsplan belanghebbenden te betrekken, zoals Vereniging 

Ondernemers Middelburg, Fietsersbond, verkeerswerkgroepen, wijkteam etc); 

- duidelijk te maken wat de kosten zijn en de “quick wins” zijn,  zodat de raad keuzes kan maken; 

- de raad over de voortgang te informeren.  

Deze motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft een motie (1b-13) ingediend. In de motie verzoekt de fractie het 

college voor om: 

 voor 2019 alsnog tot deelname over te gaan aan het Fonds Zeeland in Stroomversnelling en het 

Regiobureau.  

 De middelen voor 2019 te halen uit het positieve begrotingsoverschot van datzelfde jaar. 

Deze motie wordt met 3 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen. De fractie van de PvdA heeft 

voor de motie gestemd. De fracties LPM, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, D66, SP, SGP en CDA hebben 

tegen de motie gestemd.  

 

De fractie van D66 heeft een motie (1b-14) ingediend. In de motie verzoekt de fractie het college om; 

- een verkorte, goed leesbare en gemakkelijker te doorgronden versie van de programmabegroting 

2019 op te stellen en voor iedereen beschikbaar te maken; 

- en dergelijke versie van de begroting jaarlijks te verzorgen; 

- te onderzoeken of dit ook als luisterboek uitgebracht kan worden. 

Deze motie wordt met 19 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. De fracties van de LPM, 

GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP en PvdA hebben voor de motie gestemd. De fracties VVD, SGP en CDA 

hebben tegen de motie gestemd. 

 

De vergadering wordt geschorst om 22.55 uur. 

 

Afdeling Bedrijfsvoering 
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1.Heropening, mededelingen en vaststelling agenda 

De voorzitter heropent de vergadering. De heer Kavşitli is afwezig bij de agendapunten 1 t/m 5, 11, 17.  

De heer Clement (ChristenUnie) wil de agendapunten 9 en 10 doorschuiven naar een volgende 

raadsvergadering.  

Voorstel over agendapunt 9, participatie over invulling Trekdijk, wordt met verworpen 23 stemmen tegen en 

5 stemmen voor verworpen. De fracties van ChristenUnie en D66 hebben voor gestemd. De fracties van 

LPM, GroenLinks, VVD, SP, SGP, CDA en PvdA hebben tegen het voorstel gestemd. 

Voorstel over agendapunt 10, Europees project MOVE, wordt verworpen met 8 stemmen voor en 20 

stemmen tegen verworpen. De fracties van GroenLinks, ChristenUnie en PvdA hebben voor het voorstel 

gestemd. De fracties van LPM, VVD, D66, SP, SGP en CDA hebben tegen het voorstel gestemd.  

De heer Kraan (LPM) stelt voor om agendapunt 10, project MOVE, te behandelen na de vaststelling van de 

agenda. Dit vanwege de publieke belangstelling voor dit onderwerp.  

Dit voorstel wordt met 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen verworpen. De fracties van LPM, 

GroenLinks, D66 en SP hebben voor het voorstel gestemd. De fracties van VVD, ChristenUnie, SGP, PvdA 

en CDA hebben tegen het voorstel gestemd.  

De heer De Graaf (LPM) stelt voor om agendapunt 17, Motie van de LPM over Bouwplan Medisch Centrum 

& HAP Veerseweg, te behandelen na de vaststelling van de agenda. Dit vanwege de publieke belangstelling 

en het late tijdstip waarop dit punt waarschijnlijk behandeld wordt.  

Dit voorstel wordt  met 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, 

GroenLinks, D66, SP en PvdA hebben voor dit voorstel gestemd. De fracties van VVD, ChristenUnie, SGP en 

CDA hebben tegen dit voorstel gestemd.  

De agenda wordt verder conform vastgesteld.  

 

17. Motie van de fractie van LPM over bouwplan Medisch centrum HAP hoek Veerseweg-

Krooneveldweg (18-200) 

In deze motie verzoekt de fractie het college: 

 In gesprek te gaan met omwonenden, om te bezien of er gekomen kan worden tot een goede 

oplossing; 

 De resultaten van dit gesprek terug te koppelen aan de raad. 

Deze motie wordt met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, 

GroenLinks, VVD, D66, SP, SGP en PvdA hebben voor deze motie gestemd. De fracties van ChristenUnie en 

CDA hebben tegen deze motie gestemd. Wethouder Aalberts zegt toe nogmaals in gesprek te gaan met 

omwonenden en de uitkomst van het gesprek terug te koppelen naar de raad.  

 

2. Bekrachtiging geheimhouding (18-196) 

De raad besluit met 22 stemmen voor en 6 stemmen tegen: 

1. Tot bekrachtiging van de geheimhouding van de in de bijlagen 1 en 2 opgesomde documenten; 

2. De bijlagen 1 en 2 zelf ook geheim te verklaren om redenen van zakelijk belang van de gemeente 

en/of privacygevoelige informatie. 

De fracties van GroenLinks, VVD, ChristenUnie, D66, SP, SGP, PvdA en CDA hebben voor het voorstel 

gestemd. De fractie van LPM heeft tegen het voorstel gestemd.  

 

Raadsgriffier 

 

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 8 oktober 2018 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.  
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4. Ingekomen stukken gemeenteraad (18-185/AB/MZ/RM  

De raad besluit met algemene stemmen zoals bij ieder stuk afzonderlijk is aangegeven. 

 

Afdeling Wijk en Bestuur 

 

5. Lijst van toezeggingen aan de gemeenteraad (18-186) 

De raad besluit met algemene stemmen de lijst van toezeggingen voor kennisgeving aan te nemen 

 

Afdeling Wijk en Bestuur 

 

6. Julianabad in Arnemuiden (18-188) 

De fracties van LPM en SP hebben een amendement (6-1) ingediend. In dit amendement stellen de fracties 

voor om aan het raadsvoorstel toe te voegen beslispunt 11: 

11. Vooruitlopend op de besluitvorming rond de garantstelling zoals genoemd in punt 10, (welke plaats zal 

vinden op het moment dat de installatie vervangen moet worden) een bedrag te reserveren van € 150.000 en 

deze reservering eenmalig te dekken vanuit het bedrag van € 480.000, zijnde het restant vrijval uit de 

voorziening Onderhoud gebouwen. 

Dit amendement wordt ingetrokken. Wethouder Simons zegt toe nader te onderzoeken wat eventuele 

mogelijkheden nog zijn en dit terug te koppelen naar de raad.  

 

De fractie van ChristenUnie heeft een amendement (6-2) ingediend. In dit amendement stelt de fractie voor 

het raadsvoorstel als volgt te amenderen: 

Toevoegen beslispunt 11: 

11. De eventuele benodigde subsidieovereenkomst, eigendomsovereenkomst, garantstelling en financiering 

voor de installatie dienen inclusief een duidelijk beeld van de financiële gevolgen voor de gemeente 

Middelburg voor vaststelling ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Dit amendement wordt met 8 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. De fracties van 

ChristenUnie, D66 en PvdA hebben voor het amendement gestemd. De fracties van LPM, GroenLinks, VVD, 

SP, SGP en CDA hebben tegen het amendement gestemd.  

 

De raad besluit met 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen: 

1. Akkoord te gaan met het ontwerp beleidsplan, de aanvulling op het beleidsplan en de bijbehorende 

financiële bijlagen van de Stichting Behoud Julianabad Arnemuiden (SBJA), bijlagen 1 tot en met 5; 

2. Het eerder genomen besluit ten aanzien van het sluiten van het zwembad hiermee terug te draaien; 

3. Voor het jaar 2018 eenmalig € 45.000,00 subsidie te verlenen overeenkomstig de voorwaarden van 

het POP3 subsidie “Leader” en dit te dekken ten laste van het gebouwenbeheersplan; 

4. Voor de uitvoering van het beleidsplan vanaf 2019 jaarlijks structureel maximaal € 45.000,00 subsidie 

bij te dragen om de exploitatie van de SBJA dekkend te maken; 

5. Het college opdracht te geven om de afspraken inzake de structurele subsidiebijdrage van maximaal 

€ 45.000,00 per jaar op te nemen in een nog nader uit te werken subsidieovereenkomst tussen de 

gemeente en de SBJA; 

6. Uitsluitend voor 2019 een extra financiële bijdrage beschikbaar te stellen van € 15.000,00 voor de 

opstartkosten en deze te dekken ten laste van de post Onvoorzien uit de begroting 2018; 

7. Het eigendom van de opstallen van het Julianabad in Arnemuiden tegen een symbolisch bedrag van 

€ 1 in totaal aan de SBJA over te dragen; 

8. Het college opdracht te geven om de afspraken inzake het eigendom van de opstallen van het 

Julianabad in Arnemuiden op te nemen in een nog nader uit te werken eigendomsovereenkomst; 

9. Het college opdracht te geven om met SBJA voor de opstallen een recht van opstal uit te werken en 

voor het gebruik van de gemeentelijke grond een erfpachtovereenkomst af te sluiten; 
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10. Op basis van de huidige beschikbare gegeven niet akkoord te gaan met het verlenen van een door 

de SBJA gewenste garantie. 

De fracties van LPM, VVD, SP, SGP en CDA hebben voor het raadsvoorstel gestemd. De fracties van 

GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA hebben tegen het raadsvoorstel gestemd.  

 

De fracties van SGP, CDA, LPM en SP hebben een motie (6-3) ingediend. In deze motie verzoeken de 

fracties het college met de Stichting Julianabad Arnemuiden in gesprek te gaan als er sprake is van 

problemen met de installaties en hoge kosten. Het uitgangspunt bij die gesprekken zal zijn dat er gezocht 

wordt naar een oplossing waarbij de vrijwilligers die zich inzetten voor het zwembad geen persoonlijke 

financiële risico’s lopen; en het streven het zwembad open te houden.  

Deze motie wordt met 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, VVD, 

SP, SGP en CDA hebben voor de motie gestemd. De fracties van GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA 

hebben tegen de motie gestemd.  

 

Afdeling Samenleving 

 

7.1e begrotingswijziging 2018 GGD Zeeland – Veilig Thuis (18-189) 

De raad besluit met algemene stemmen: 

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2018 van het GGD Zeeland programma Veilig Thuis; 

2. Het Middelburgse aandeel in deze kosten ad € 16.512,84 (eenmalig in 2018) en € 19.913,69 

(structureel) te dekken ten laste van de Jeugdwetuitkering. 

 

Afdeling Samenleving 

 

8.Aanvraag krediet voor inrichting Molenwaterpark (18-190) 

De fractie van ChristenUnie heeft een amendement (8-1) ingediend. In dit amendement stelt de fractie voor 

het raadsvoorstel als volgt te amenderen: 

1. Het park in te richten binnen het beschikbare budget zoals is vastgesteld in de raadsvergadering van 

maart 2017 waarbinnen indien mogelijk: 

a. De infrastructuur ad € 5.000 voor een fontein aan te leggen; 

b. Speeltoestellen van natuurlijke materialen, desgewenst circulair; 

c. Na overleg met alle betrokkenen eerst een plan voor te leggen aan de raad voor wat betreft het 

gebruik van het kassahuisje, omdat de vereniging Stadspark Molenwater niet het alleenrecht 

heeft; 

d. Het participatieproces met betrokkenen te evalueren en dit voorleggen aan de raad.  

Over dit amendement wordt gesplitst gestemd. De punten a,b,c van dit amendement worden met 11 

stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen. De fracties van GroenLinks, ChristenUnie, SP en PvdA 

hebben voor deze punten gestemd. De fracties van LPM, VVD, D66, SGP en CDA hebben tegen deze punten 

gestemd.  

Punt d van dit amendement wordt met 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. De fracties 

van GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP, SGP en PvdA hebben voor dit punt gestemd. De fracties van LPM, 

VVD en CDA hebben tegen dit punt gestemd.  

 

De fracties van SP en SGP  hebben een amendement (8-2) ingediend. In dit amendement stellen de fracties 

voor om het raadsvoorstel als volgt te amenderen: 

De raad besluit: 

1. Het eerder verstrekte krediet voor milieumaatregelen voor € 165.708 te bestemmen voor uitvoering 

van het definitief ontwerp Molenwaterpark; 

2. Een krediet beschikbaar te stellen voor de verschillende extra elementen in het definitief ontwerp: 



9 
 

a. Voor het aanbrengen van speelvoorzieningen en parkinrichting, bestaande uit een formele 

speelplek enkele natuurlijke elementen, zoals in er het huidige Molenwaterpark aanwezig zijn, 

naast speeltoestellen van natuurlijk materiaal, een avontuurlijk stapstenen pad door een wadi, 

een belevingsvlonder en een veldje voor balspel; 

b. Het aanbrengen van de vereiste extra voorzieningen voor het behouden van de rugstreeppad en 

haar biotoop op basis van het uitwerken van de plannen met de Koninklijke Natuurhistorische 

Vereniging en het besluit van de provincie om een ontheffing te verlenen op grond van de Wet 

natuurbescherming € 16.166; 

c. Het aanbrengen van twee eenvoudige bruggen over de aan te leggen wadi’s, waarvan één met 

een referentie aan Johannes Goedaert; 

d. De Koepoortlaan als onverplicht fietspad uit te voeren in halfverharding in plaats van met het 

handhaven in klinkverharding; 

e. Voor het eventueel aanbrengen van een fontein; 

f. In overleg met de Vereniging Stadspark Molenwater en andere betrokkenen een oplossing 

uitwerken, waaronder het mogelijk opknappen van het kassahuisje, voor haar hun activiteiten in 

het park; 

Totaal betreft het extra te verlenen krediet (a tot en met f) € 95.000. 

Dit amendement wordt met 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. De fracties van 

GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP, SGP en PvdA hebben voor dit amendement gestemd. De fracties van 

LPM, VVD en CDA hebben tegen het amendement gestemd.  

 

De raad besluit met 19 stemmen voor en 10 stemmen tegen: 

1. Het eerder verstrekte krediet voor milieumaatregelen voor € 165.708 te bestemmen voor uitvoering 

van het definitief ontwerp Molenwaterpark. Het participatieproces met betrokkenen te evalueren en 

dit voor te leggen aan de raad; 

2. Een krediet beschikbaar te stellen voor de verschillende extra elementen in het definitief ontwerp: 

a. Voor het aanbrengen van speelvoorzieningen en parkinrichting, bestaande uit een formele speelplek 

enkele natuurlijke elementen, zoals in er het huidige Molenwaterpark aanwezig zijn, naast 

speeltoestellen van natuurlijk materiaal, een avontuurlijk stapstenen pad door een wadi, een 

belevingsvlonder en een veldje voor balspel; 

b. Het aanbrengen van de vereiste extra voorzieningen voor het behouden van de rugstreeppad en 

haar biotoop op basis van het uitwerken van de plannen met de Koninklijke Natuurhistorische 

Vereniging en het besluit van de provincie om een ontheffing te verlenen op grond van de Wet 

natuurbescherming € 16.166; 

c. Het aanbrengen van twee eenvoudige bruggen over de aan te leggen wadi’s, waarvan één met een 

referentie aan Johannes Goedaert; 

d. De Koepoortlaan als onverplicht fietspad uit te voeren in halfverharding in plaats van met het 

handhaven in klinkverharding; 

e. Voor het eventueel aanbrengen van een fontein; 

f. In overleg met de Vereniging Stadspark Molenwater en andere betrokkenen een oplossing uitwerken, 

waaronder het mogelijk opknappen van het kassahuisje, voor haar hun activiteiten in het park; 

Totaal betreft het extra te verlenen krediet (a tot en met f) € 95.000. 

De fracties van GroenLinks, VVD, ChristenUnie, D66, SP, SGP en PvdA hebben voor het geamendeerde 

raadsvoorstel gestemd. De fracties van LPM en CDA hebben tegen het geamendeerde raadsvoorstel 

gestemd.  

 

Afdeling Leefomgeving 

 

9. Krediet voor de activiteiten participatie over Trekdijk (18-191) 
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De fracties van ChristenUnie, Partij van de Arbeid en D66 hebben een amendement (9-1) ingediend. In dit 

amendement stellen de fracties voor het raadsvoorstel als volgt de twee beslispunten vervallen en worden 

vervangen door: 

1. Duidelijke kaders te stellen voor dit participatietraject en deze in een raadsvoorstel voor te leggen 

aan de raad; 

2. Een krediet van € 52.000 pas beschikbaar te stellen als de raad een raming heeft ontvangen van de 

te verwachten kosten en de 600 uren en hier goedkeuring voor heeft gegeven; 

3. Dit krediet ten laste te brengen van een door het college nader aan te geven post die voldoet aan de 

richtlijnen, niet zijnde de post onvoorzien. 

Dit amendement wordt met 8 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. De fracties van 

ChristenUnie, D66 en PvdA hebben voor dit amendement gestemd. De fracties van LPM, GroenLinks, VVD, 

SP, SGP en CDA hebben tegen het amendement gestemd.  

 

De fractie van SGP heeft een amendement (9-2) ingediend. In dit amendement stelt de fractie voor om het 

raadsvoorstel als volgt te amenderen: 

Beslispunt 1 te vervangen door: 

1. Een krediet beschikbaar te stellen voor de activiteiten van het participatieteam Trekdijk, de omvang 

van dit krediet is bij aanvang € 20.000 (startkrediet). Daarna binnen 2 maanden komen met een goed 

onderbouwde begroting voor het hele traject. 

Dit amendement wordt ingetrokken.  

 

De fractie van SGP heeft een amendement (9-3) ingediend. In dit amendement stelt de fractie voor het 

conceptbesluit te vervangen door: 

1. Een krediet van maximaal € 52.000 beschikbaar te stellen voor de activiteiten van het 

participatieteam Trekdijk; 

2. Dit krediet ten laste te brengen van de post onvoorzien; 

3. Zo spoedig mogelijk met een gedetailleerde begroting te komen waarin gezocht wordt naar 

mogelijkheden dit bedrag naar beneden bij te stellen; 

4. De raad om de drie maanden te rapporteren over de financiële ontwikkelingen betreffende dit project.  

Over dit amendement wordt gesplitst gestemd. De punten 1,2,3 wordt met 11 stemmen voor en 18 

stemmen tegen verworpen. De fracties van ChristenUnie, SP, SGP en PvdA hebben voor het amendement 

gestemd. De fracties van LPM, GroenLinks, VVD, D66 en CDA hebben tegen het amendement gestemd.  

Punt 4 van het amendement wordt met 13 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen. De fracties van 

ChristenUnie, D66, SP, SGP en PvdA hebben voor dit punt gestemd. De fracties van LPM, GroenLinks, VVD 

en CDA hebben tegen dit punt gestemd.  

 

De raad besluit met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen: 

1. Een krediet van € 52.0000 beschikbaar te stellen voor de activiteiten van het participatieteam 

Trekdijk; 

2. Dit krediet ten laste te brengen van de post onvoorzien. 

 

Afdeling Leefomgeving 

 

10.Beschikbaar stellen krediet voor het Europees project MOVE (18-192) 

De fracties van SP en LPM hebben een amendement (10-1) ingediend. In dit amendement stellen de fracties 

voor het raadsvoorstel als volgt te amenderen: 

Toevoegen een derde beslispunt: 

3. Bij de ontwikkeling en implementatie van multimodale mobiliteit hubs in Middelburg, op de locatie 

parkeerterrein Oude Veerseweg, blijven de bestaande volkstuinen onaangetast.  
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Dit amendement wordt met 13 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen. De fracties van LPM, 

GroenLinks, D66 en SP hebben voor dit amendement gestemd. De fracties van VVD, ChristenUnie, SGP, 

PvdA en CDA hebben tegen het amendement gestemd.  

 

De raad besluit met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen: 

1. Een budget beschikbaar te stellen van € 514.450 voor het project MOVE; 

2. De totale kosten van het project te dekken door: 

 EU subsidie (North Sea Region) van € 257.225; 

Inzet uren gemeentelijk personeel van € 212.225; 

 Inzet bedrag van € 45.000 vanuit budget verkeersmaatregelen. 

De fracties van GroenLinks, VVD, ChristenUnie, D66, SGP, PvdA, CDA en de heren Kraan en De Graaf 

(LPM) hebben voor het raadsvoorstel gestemd. De fractie van SP en mevrouw Doorn, mevrouw Barentsen, 

de heer Steketee en de heer Aarnoutse (LPM) hebben tegen het raadsvoorstel gestemd.  

 

De fracties van PvdA, LPM en GroenLinks hebben een motie (10-2) ingediend. In deze motie dragen de 

fracties het college op: 

 Een inspanningsverplichting aan te gaan om het volkstuinencomplex Oude Veerseweg te 

behouden en bij een eventueel noodzakelijke verplaatsing van de volkstuinverenigingen te 

compenseren door een alternatieve locatie in de buurt aan te wijzen; 

 Met de betreffende volkstuinenverenigingen nauw overleg te voeren.  

Deze motie wordt met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, 

GroenLinks, VVD, D66, SP, SGP, PvdA en CDA hebben voor de motie gestemd. De fractie van ChristenUnie 

heeft tegen de motie gestemd.  

 

Afdeling Wijk en Bestuur 

 

11.Zienswijze begrotingswijziging RUD Zeeland 2019 in verband met het uitvoeren van reguliere 

asbesttaken (18-193) 

De raad besluit met algemene stemmen: 

1. Als zienswijze in te dienen dat niet ingestemd wordt met voorliggende begrotingswijziging en 

voorgesteld wordt: 

 Een begrotingswijziging in te dienen zodra er een uitgewerkt implementatieplan is dat conform 

het besluit van het AB van 9 juli 2018 nog moet worden opgesteld en de RUD in beeld heeft 

gebracht hoe groot de ingeschatte opgave van de asbesttaak in de praktijk werkelijk blijkt te zijn; 

 De begeleidingscommissie alsnog eerst een advies te vragen over het financiële aspect van het 

besluit tot uitvoering van reguliere asbesttaken. Vooral de bijkomende kosten van € 246.000 ten 

opzicht van de salariskosten ad € 288.0000 lijken extreem hoog.  

 

Afdeling Vergunningverlening en Handhaving 

 

12.Motie van de fractie van LPM over overstaptijd treinreizigers station Roosendaal (18-194) 

In deze motie verzoekt de fractie het college: 

 Om met de colleges van de aan de spoorlijn liggende gemeenten in overleg te treden om 

gezamenlijk op een oplossing aan te dringen bij de NS-directie en de provinciale en landelijke 

overheden; 

 Om binnen 3 maanden aan de raad te rapporteren over de voortgang op dit dossier 

Deze motie wordt met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, 

GroenLinks, VVD, D66, SP, SGP, PvdA en CDA hebben voor de motie gestemd. De fractie van ChristenUnie 

heeft tegen de motie gestemd.  
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13. Motie van de fracties van D66, GroenLinks en PvdA over omgangsvormen complexe 

besluitvorming (18-195) 

In deze motie verzoeken de fracties het college: 

 Bij voorstellen waarin de raad wordt verzocht op één of meerdere punten af te wijken van staand 

beleid de raad nadrukkelijk van dat feit op de hoogte te stellen; 

 De raad in het vervolg vroegtijdig te informeren over waarom het noodzakelijk is van staand beleid af 

te wijken; 

 In het geval van een voorstel, waarin de raad wordt gevraagd in te stemmen met een overeenkomst, 

waarin meerdere raadsbevoegdheden verweven zijn, de raad in een eerder stadium, in ieder geval 

inspraak te bieden per raadsbevoegdheid en dit niet pas te laten geschieden bij behandeling in een 

raadsvergadering.  

De motie wordt met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, 

GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP. SGP en PvdA hebben voor de motie gestemd. De fracties van VVD en 

CDA hebben tegen de motie gestemd.  

 

14. Motie van de fractie van LPM over werkzaamheden en uitrusting BOA’s (18-197) 

In deze motie verzoekt de fractie het college de werkzaamheden en uitrusting van BOA’s breed te evalueren 

en daarbij aandacht te besteden aan de wijze van inzet van BOA’s in Middelburg en de ons omringende 

gemeenten en een mogelijk bredere inzetbaarheid van BOA’s, en de raad over deze evaluatie te rapporteren.  

Deze motie wordt met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, 

GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP, SGP, PvdA en CDA hebben voor de motie gestemd. De Fractie van VVD 

heeft tegen de motie gestemd.  

 

15. Motie van de fractie van LPM over meldpunt illegaal vuurwerk (18-198) 

In deze motie verzoekt de fractie de burgemeester een meldplicht in te voeren voor mensen die eerder 

illegaal vuurwerk hebben afgestoken en de raad te informeren over de voortgang en resultaten. 

Deze motie wordt met 9 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen. De fractie van LPM en 

GroenLinks hebben voor de motie gestemd. De fracties van VVD, ChristenUnie, D66, SP, SGP, PvdA en 

CDA hebben tegen de motie gestemd.  

 

16. Motie van de fractie van LPM over openluchtzwembad in Middelburg (18-199) 

In deze motie verzoekt de fractie het college de mogelijkheden te onderzoeken of in het kanaal door 

Walcheren een veilige zwemvoorziening gerealiseerd kan worden. 

De motie wordt met 9 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen. De fracties van LPM, mevrouw Van 

de Heuvel en mevrouw Golsteijn (GroenLinks) en de heer Kavşitli (PvdA) hebben voor de motie gestemd. De 

fracties van VVD, ChristenUnie, D66, SP, SGP, CDA en mevrouw De Ruiter (GroenLinks), en mevrouw 

Diepenveen en de heer Louws (PvdA) hebben tegen de motie gestemd.  

 

18. Motie van de fracties van PvdA, D66, SP en GroenLinks over oplossing huisvesting Cultuurhuis 

(18-201) 

In deze motie verzoekt de fractie het college: 

 De kunstlessen in het Cultuurhuis op zijn minst nog de rest van dit cursusjaar in de Kuiperspoort 

doorgang te laten vinden; 

 Serieus met docenten kunsteducatie en KEW in overleg te gaan en te onderzoeken of er een 

permanente oplossing te vinden is, door voortzetting van de activiteiten op de huidige locatie, danwel 

door actief medewerking te geven aan het vinden van alternatieve locatie voor kunstonderwijs; 
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 KEW erop te wijzen dat zij op basis van de subsidieovereenkomst met de gemeente Middelburg 

gehouden zijn om ook cultuureducatie voor volwassenen te verzorgen; 

 De gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2019 te rapporteren wat de eventuele financiële 

consequenties daarvan zijn. 

Over deze motie wordt gesplitst gestemd.  

Punt 1 en punt 2 worden met 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. De fracties van LPM, 

GroenLinks, D66, SP en PvdA hebben voor deze punten gestemd. De fracties van VVD, ChristenUnie, SGP 

en CDA hebben tegen deze punten gestemd.  

Punt 3 wordt met 10 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. De fractie van GroenLinks, D66, SP, 

SGP en PvdA hebben voor deze motie gestemd. De fracties van LPM, VVD, ChristenUnie en CDA hebben 

tegen dit punt gestemd.  

Punt 4 van de motie wordt met 13 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen. De fracties van 

GroenLinks, D66, SP, SGP en PvdA hebben voor dit punt gestemd. De fracties van LPM, VVD, ChristenUnie 

en CDA hebben tegen dit punt gestemd.  

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2018 

 

de griffier                                                     de voorzitter 

 

 

Mirjam Wisse-Roelse                                  Harald Bergmann 

 


