Ingetrokken amendementen

A5
Een door de fractie VVD, mede namens de fractie GL ingediend amendement om aan activiteit
2.2.1.7. de volgende activiteit toe te voegen:
De gemeentelijke isolatiesubsidie wordt uitgebreid met de subsidiemogelijkheid voor particuliere
verhuurders om de huurwoning te verduurzamen via isolatie. Deze isolatiesubsidie wordt maximaal
voor twee woningen verstrekt aan eenzelfde eigenaar.
is ingetrokken.
A20
Een door de fractie D66 ingediend amendement om in de begroting 2022 - 2025 rekening te houden
met het realiseren van een hangplek voor de jeugd in Zierikzee op een bereikbare plaats waar ze
zichzelf kunnen en mogen zijn, is ingetrokken en vervangen door een motie over dit onderwerp
(M14).
A26
Een door de fractie GL ingediend amendement, om in ieder geval met het ingaan van de nieuwe
Omgevingswet bij elk nieuw te vestigen bedrijfspand te bedingen dat de daken geschikt zijn voor de
plaatsing van zonnecellen en tot plaatsing ervan wordt overgegaan, is ingetrokken en vervangen
door een motie over dit onderwerp (M11).
A27
Een door de fractie GL, mede namens de fractie LSD ingediend amendement, om in de begroting
voor de periode 2022-2025 jaarlijks € 80.000 te reserveren uit de budgettaire ruimte, of incidenteel de
algemene reserve, voor formatie die kan fungeren als coördinatiepunt op het gebied van klimaat en
duurzaamheid en daarnaast een inventarisatie te doen van de beste coördinatie- en
sturingsmechanisme en de raad hierover in Q4 2022 een voorstel te doen, is ingetrokken en
vervangen door een motie over dit onderwerp (M13).
A28
Een door de fractie GL, mede namens de fractie LSD ingediend amendement, tot het uitvoeren van
onderzoek om jongeren structureel bij beleidsvorming te betrekken, waaronder door instelling van een
jongerenraad en op basis van het onderzoek te komen met een raadsvoorstel in Q2 2022, is
ingetrokken en vervangen door een motie over dit onderwerp (M12).
A30
Een door de fractie GL, mede namens de fractie LSD ingediend amendement, om onderzoek uit te
voeren naar de mogelijkheid van het opzetten van een lokaal online winkelplatform voor SchouwenDuiveland en hierbij stakeholders te en te komen met een voorstel naar de raad in Q1 2022, voorzien
van een financiële paragraaf, is ingetrokken en vervangen door een motie over dit onderwerp (M14).

Amendementen
A1
Een door de fractie VVD, mede namens de fractie LSD ingediend amendement, waarbij aan
Programma 4 het volgende actiepunt wordt toegevoegd:
4.1.1.15 We stimuleren een VOG voor raadsleden en burgercommissieleden
Het stimuleren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor raadsleden, burgercommissieleden en
fractieondersteuners, waarbij de kosten voor de aanvraag hiervan, na benoeming, vergoed worden
door de gemeente.
wordt met 16 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Voor stemmen de fracties LSD, SGP,
VVD, GL en D66. Tegen stemmen de fracties CDA, SP en PvdA.
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A2
Een door de fractie VVD, mede namens de fractie LSD ingediend amendement, waarbij aan de
begroting wordt toegevoegd:
In 2022 in het Subsidieprogramma rekening houden met een eenmalige projectsubsidie van € 10.000
aan Nomen Nescio voor de inrichting een nieuwe studio op een vaste locatie. Indien in 2022 bij
aanvraag van de projectsubsidie het subsidieplafond is bereikt, stelt het college de raad een
verhoging van het subsidieplafond voor en de verhoging te dekken uit de Algemene reserve.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
A3
Een door de fracties VVD en LSD, mede namens de fractie SGP ingediend amendement, waarbij aan
de begroting wordt toegevoegd:
- Onder kopje 2.1.1.4 ‘We leggen een kunstgrasveld bij SKNWK Nieuwerkerk aan (Amendement A2
kadernota)’ wordt de planning aangepast van 2023 naar 2022 en tekstueel aangepast naar
“Vanuit de voetbalvereniging SKNWK in Nieuwerkerk ligt het verzoek tot het aanleggen van een
kunstgraswedstrijdveld. Hiervoor wordt op de lijst te honoreren prioriteiten een investeringskrediet
opgenomen van € 601.500. De vereniging levert hiervoor een eigen bijdrage van € 35.000”.
- Onder kopje 2.1.1.5 ‘We leggen een speelkooi aan bij SKNWK Nieuwerkerk (Amendement A2
kadernota)’ wordt de planning aangepast van 2022 naar 2023; Toegevoegd wordt dat de
vereniging volledig meebetaalt aan deze voorziening.
- De kapitaallasten van het extra benodigd investeringsbedrag van € 217.700 voor de realisatie van
het kunstgraswedstrijdveld, worden gedekt uit het structureel verlagen van de onderhoudslasten,
door dekking van de kapitaallasten van de speelkooi uit bijdragen vanuit de vereniging en door de
kapitaallasten van twee vervangingsinvesteringen voor de velden van SKNWK die hiermee
kunnen vervallen;
- De financiële consequenties van de nieuwe planning, het extra benodigde investeringsbedrag, de
structureel lagere onderhoudslasten en de vervallen kapitaallasten worden verwerkt in ‘het
overzicht te honoreren prioriteiten 2022-2025’ en gedekt uit dan wel toegevoegd aan de
budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel de algemene reserve.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
A4
Een door de fractie VVD, mede namens de fracties GL en SGP ingediend amendement, waarbij aan
activiteit 2.2.1.1. anticiperend op het vast stellen van Structuurvisie Wonen de volgende activiteit wordt
toegevoegd:
In de op te stellen Structuurvisie Wonen wordt, voor zover er in het bestemmingsplan of in gesloten
overeenkomsten met initiatiefnemers van woningbouwprojecten geen einddatum is opgenomen of
deze datum is overschreden, een nieuwe einddatum vastgesteld voor de realisatie van bestaande
harde plancapaciteit in alle kernen en het buitengebied.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
A6 aangepast
Een door de fracties VVD en LSD ingediend en nadien nog gewijzigd amendement, waarbij een
activiteit wordt toegevoegd namelijk 1.3.2.6 luidende als volgt:
We voeren samen met Ondernemers Vereniging InZzee een Pilot ‘Kernenmanager’ uit in Zierikzee..
De pilot loopt vanaf 2022 tot en met 2024. Voor de pilot gelden de volgende randvoorwaarden:
• In het eerste kwartaal wordt een planning van de activiteiten in 2022 aangeleverd.
• In het tweede kwartaal van 2023 wordt er een update gegeven.
• In het tweede kwartaal van 2024 vindt er een evaluatie plaats.
Mede op basis van deze evaluatie wordt bepaald óf en zo ja onder welke voorwaarden er vanaf 2025
verder gegaan wordt met de ‘kernenmanager’
De inhuurkosten ‘kernenmanager’ binnen deze pilot zijn € 40.000 per jaar en komen gedurende de
looptijd van deze pilot voor rekening van de gemeente. Er wordt in de jaren 2022, 2023 en 2024 €
40.000 per jaarschijf beschikbaar gesteld aan OV InZzee ter bekostiging van de kernenmanager. Dit
budget wordt gedekt uit de budgettaire ruimte voor de jaarschijven 2022, 2023 en 2024 en indien
nodig uit de Algemene Reserve.
Daarnaast wordt de mogelijkheid om professionele ondersteuning te krijgen in het traject om een BIZ
op te richten zoals die in de begroting is opgenomen actief onder de aandacht gebracht van alle
besturen van de ondernemersverenigingen op ons eiland waar nog geen BIZ actief is.
wordt met 19 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
2

Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD en GL. Tegen stemmen de fracties, SP, D66 en
PvdA.
A7
Een door de voorzitter van de Werkgeverscommissie Schouwen-Duiveland, mede namens alle
fracties ingediend amendement, om met in gang van 2022 een budget beschikbaar te stellen voor het
opplussen van de vacature raadsadviseur / plaatsvervangend griffier van 0,6 fte naar 1 fte. In ‘het
overzicht te honoreren prioriteiten 2022-2025’ onder ‘Overhead’ wordt de volgende uitbreiding
opgenomen:
- Formatie raadsadviseur: € 34.300 (structureel).
- De financiële gevolgen hiervan worden gedekt uit de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel
de algemene reserve.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
A8
Een door de fractie LSD, mede namens de fracties SGP, GL en VVD ingediend amendement, om
• In de grondprijsbrief 2022 wordt opgenomen dat de Sociale Grondprijs € 15.000 is per kavel onder
de voorwaarde dat voor ieder verkocht kavel na realisatie van de nieuwe woning een sociale
huurwoning uit de bestaande voorraad verkocht wordt voor maximaal € 180.000 om zo de
doorstroming te bevorderen (sturingsmiddel bevorderen betaalbare doorstroming).
• In de grondprijsbrief 2022 wordt opgenomen dat er per project maatwerkafspraken gemaakt
worden over de Sociale Grondprijs van een kavel als er géén verkoop van een sociale huurwoning
tegenover staat.
• Met Zeeuwland en eventuele andere aanbieders worden afspraken gemaakt om versneld
duurzame, levensloopbestendige sociale huurwoningen te realiseren om zo de doorstroming
binnen het sociale huursegment op gang te brengen.
• Met Zeeuwland en eventuele andere aanbieders worden afspraken gemaakt over de verkoop van
woningen in het betaalbare koopsegment:
o Bestaande sociale huurwoningen worden verkocht voor maximaal € 180.000 Vrij Op
Naam (VON)
o Verkoop van sociale huurwoningen mag geen toekomstige herstructureringsopgaven
blokkeren;
o Nieuwbouwwoningen worden verkocht voor maximaal € 225.000 (VON) binnen een
constructie die borgt dat ze betaalbaar blijven ook ná de eerste verkoop.
• Om zoveel mogelijk inwoners uit de doelgroepen starters en doorstromers aan een woning te
kunnen helpen, worden er met Zeeuwland en andere aanbieders afspraken gemaakt over het
realiseren van woningen in de flexibele schil.
• In 2022 moeten, in samenwerking met Zeeuwland en/of andere aanbieders de eerste woningen
voor onze inwoners in de doelgroepen die niet aan bod komen in de reguliere woningmarkt
(starters en doorstarters) in huur en koop gerealiseerd worden.
• De verordening startersleningen Schouwen-Duiveland wordt aangepast zodat een starterslening
aangevraagd kan worden voor woningen met een koopprijs tot maximaal € 225.000.
• Het college komt in 2022 met voorstellen die borgen dat de bestemming Sociale Koop mogelijk
wordt op Schouwen-Duiveland. Dit betekent onder andere dat er een doelgroepenverordening
opgesteld moet worden waarin dit verankerd wordt.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
A9
Een door de fracties LSD, mede namens de fractie VVD ingediend amendement, waarbij een activiteit
onder 1.4.1.4 wordt toegevoegd, luidende:
Het Pieter Zeeman Lyceum en Scalda nemen samen met het bedrijfsleven en gefaciliteerd door de
gemeente het initiatief voor een ‘Hospitality Hub’, dit is een innovatief onderwijsconcept. Binnen dit
concept is er sprake van een ‘warme doorstroom’ vanuit VMBO naar MBO2, een nauwe
samenwerking tussen het onderwijs en ons lokale bedrijfsleven. De Hospitality Hub staat niet alleen
open voor jongeren die nog leerplichtig zijn, er worden ook bijscholings- en nascholings
mogelijkheden geboden voor medewerkers van onze lokale bedrijven.. Deze ‘Hospitality HUB’ draagt
bij aan het oplossen van het personeelstekort in de horeca. Dit initiatief is door Pieter Zeeman Lyceum
en Scalda uitgewerkt in een masterplan. In de Hospitality HUB bieden het onderwijs en de bedrijven
workshops, trainingen en begeleiding aan waarbij de overgang van het VMBO naar MBO-onderwijs
soepeler verloopt en leerlingen/studenten beter worden voorbereid op werk bij de ondernemingen op
het eiland en worden begeleid naar een startkwalificatie(MBO2) via ‘thuisnabij onderwijs’. De HUB
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geeft invulling aan een plek waar leerlingen/studenten, die leren en werken in de praktijk, terug komen
om te werken aan (sociale) vaardigheden, kennis, competenties en saamhorigheid. De HUB krijgt een
gezamenlijke invulling met bijdrages van het onderwijs (docent naar de student) en het bedrijfsleven
(ondernemer naar de student). De HUB draagt bovendien bij aan de na- en bijscholing van zittend
personeel en zij-instromers.
Om deze ‘Hospitality HUB’ op te zetten stellen wij gedurende drie jaar een projectsubsidie
beschikbaar van in totaal € 285.000,- , te weten € 95.000,- in augustus 2022, € 95.000,- in augustus
2023 en € 95.000,- in augustus 2024.Voorwaarde voor het verstrekken van de middelen voor
schooljaar 2023-2024 en schooljaar 2024-2025 is dat de beide scholen respectievelijk vóór 1 mei
2023 en 1 mei 2024 een geactualiseerd plan met een onderbouwde en gespecificeerde begroting
aanleveren. Het hele project wordt vóór 1 mei 2025 geëvalueerd. De middelen worden opgenomen op
de lijst te honoreren prioriteiten en betrokken bij de dekking daarvan in de programmabegroting 2022
– 2025. Hiervoor wordt de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel de algemene reserve ingezet.
De samenwerking tussen het Pieter Zeeman Lyceum, Scalda, het (lokale) bedrijfsleven en de
gemeente zal verder worden uitgewerkt in goed overleg tussen het college van burgemeester en
wethouders en de vertegenwoordigers van de overige stakeholders.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
A10
Een door de fracties LSD en VVD, mede namens de fractie SGP ingediend amendement, waarbij:
• De toelichting op activiteit 2.1.1.3 ‘We leggen een kunstgrasveld SV Duiveland aan (Amendement
A12 Kadernota)’ wordt tekstueel aangepast en komt te luiden als volgt:
“Naar aanleiding van amendement A12 bij de Kadernota 2022-2025 is de duurzame verlichting
inmiddels gerealiseerd. De kosten daarvan (€ 35.000) heeft SV Duiveland volledig voor haar eigen
rekening genomen zonder hiervoor een bijdrage aan te vragen conform de regeling voor het
vervangen/realiseren van veldverlichting in LED. Vanuit SV Duiveland ligt er een verzoek om een
kunstgras wedstrijdveld aan te leggen. Hiervoor wordt op de lijst te honoreren prioriteiten een
investeringskrediet opgenomen ín de jaarschijf 2022 van € 565.000. De vereniging levert hiervoor
een eigen bijdrage van € 35.000 door middel van zelfwerkzaamheid (bijvoorbeeld
graafwerkzaamheden en verplaatsing verlichting). Dit komt in de plaats van de oorspronkelijke
eigen bijdrage van € 100.000
• Er wordt een activiteit toegevoegd met nummer 2.1.1.9 ‘We leggen een speelkooi aan bij SV
Duiveland’
De toelichting op deze nieuwe activiteit komt als volgt te luiden: “Vanuit SV Duiveland ligt er een
verzoek om op het huidige trainingsveld dat overbodig wordt door realiseren van een kunstgras
wedstrijdveld een multifunctionele speelkooi te realiseren. Hiervoor wordt op de lijst te honoreren
prioriteiten een investeringskrediet opgenomen in de jaarschijf 2023 van € 39.000.
De kapitaallasten van het extra benodigd investeringsbedrag van € 223.000 voor het
kunstgraswedstrijdveld en € 39.000 voor de speelkooi worden gedekt uit de kapitaallasten van
twee vervangingsinvesteringen voor de velden van SV Duiveland die hiermee kunnen vervallen en
het structureel verlagen van de onderhoudslasten. De financiële consequenties van de extra
benodigde investeringsbedragen, de structureel lagere onderhoudslasten en de vervallen
kapitaallasten worden verwerkt in ‘het overzicht te honoreren prioriteiten 2022-2025’ en gedekt uit
de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel uit de algemene reserve.
wordt met wordt met algemene stemmen aangenomen.
A11
Een door de fracties LSD, mede namens de fracties GL en VVD ingediend amendement, om een
activiteit toe te voegen namelijk 2.1.1.9 welke komt te luiden:
Samen met maatschappelijke partners en inwoners wordt een nieuw skatepark gerealiseerd op een
nader te bepalen locatie op Schouwen-Duiveland. Hiervoor trekken we maximaal
€ 300.000 uit. Een definitief voorstel, inclusief bijbehorende onderhoudslasten, wordt in 2022
voorgelegd aan de gemeenteraad. Vooruitlopend hierop wordt op de lijst te honoreren prioriteiten in
2023 een investeringskrediet opgenomen van € 300.000 met bijbehorende kapitaallasten van
gemiddeld € 17.000 per jaar bij een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Deze worden betrokken bij de
dekking daarvan in de programmabegroting 2022 - 2025. Hiervoor wordt de budgettaire ruimte of
indien nodig incidenteel de algemene reserve ingezet.
wordt met 19 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, SGP, VVD, GL, SP, D66 en PvdA.
Tegen stemt de fractie CDA.
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A12 aangepast
Een door de fractie LSD en VVD, mede namens de fracties GL, CDA en SGP ingediend en naderhand
aangepast amendement (inclusief bijlage), om aan de begroting in paragraaf 2.3.2 toe te voegen:
Burgh-Haamstede
• Opfrisbeurt en wegwerken achterstallig onderhoud centrum Burgh en centrum Haamstede vóór
aanvang seizoen 2022 (uiterlijk 1 mei). Daarvoor in totaal € 15.000 beschikbaar stellen in
jaarschijf 2022.
• Upgrade fietsenstalling nabij horecapleintje Westenschouwen, inclusief oplaadplaats(en) voor
elektrische fietsen. Hiervoor € 20.000 beschikbaar stellen in de jaarschijf 2022.
• De dorpsraad Burgh-Haamstede wil werkgroepen oprichten om het participatieproces rondom de
uitvoering van de Dorpsvisie Burgh-Haamstede verder vorm te kunnen geven. In december 2021
worden in een afzonderlijk amendement de taken en/of bevoegdheden van deze werkgroepen
nog nader beschreven. Op voorhand wordt voor 2022 een bedrag van € 15.000 gereserveerd voor
de ondersteuning van deze werkgroepen in de vorm van verslaglegging, huur van faciliteiten en
het incidenteel inhuren van externe deskundigheid. De bijdrage is nadrukkelijk niet bedoeld voor
structurele inhuur van externe deskundigheid. Het (technisch) voorzitterschap van werkgroepen
ligt bij de bestuursleden van de dorpsraad. Indien nodig wordt medio 2022 de noodzaak
beoordeeld van inzet van financiële middelen voor de organisatie en het faciliteren van
werkgroepen in 2023.
• Voor de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede geldt evenals voor de Dorpsraad dat zij heel
veel tijd en energie stoppen in het organiseren van de uitvoering van de dorpsvisie BurghHaamstede. Ook het bestuur van de ondernemersvereniging heeft aangegeven dat ondersteuning
daarbij wenselijk zou zijn. Op voorhand wordt daarom ook voor de Ondernemersvereniging BurghHaamstede voor 2022 een bedrag van € 15.000 gereserveerd voor de ondersteuning bij de
werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Dorpsvisie. Ook deze bijdrage is
nadrukkelijk niet bedoeld voor de structurele inhuur van deskundigheid. Indien nodig wordt medio
2022 de noodzaak beoordeeld van inzet van financiële middelen voor de ondersteuning bij de
taken in het kader van de uitvoering van de dorpsvisie in 2023.
• Torenweg: Onze gemeente, Evides, DNWG en de Belangenvereniging Nieuw-Haamstede zijn
samen op zoek naar een passende oplossing voor de herinrichting van de Torenweg (circa 1.300
meter), nadat de waterleiding en elektriciteitskabel zijn vervangen. Rekening houdend met de
uitgangspunten die DNWG en Evides opgeven voor hun werkzaamheden. De vervanging van
kabels en leidingen is beoogd in de winter 2022/2023. Er resteert uit de ‘Overige Projecten’ BurghHaamstede nog circa € 85.000 voor de Torenweg in de jaarschijf 2022. Er is in totaal € 200.000
nodig om dit deel van de Torenweg in klinkers aan te leggen, inclusief het gedeeltelijk
terugbrengen van het bosplantsoen op de plaats waar de oude asbest cement waterleiding c.q. de
elektriciteitskabel verwijderd wordt. Daarom in de jaarschijf 2023 een aanvullend budget van €
115.000 opnemen.
Renesse
• Opstellen verkeersplan, onder meer op basis van de actuele en verwachte situatie in en rond het
centrum van Renesse en de eind 2021 geplande evaluatie van het seizoen 2021 met dorpsraad
en ondernemersvereniging. Daarvoor een bedrag van € 25.000 ter beschikking stellen in de
jaarschijf 2022. Uit dat plan moet blijken wat de eventuele kosten zijn van uitvoeringsmaatregelen
in 2023 en verder.
• Een eventuele 2e ontsluiting van het Transferium in Renesse wordt als p.m. post in de begroting
opgenomen in jaarschijf 2024.
Bruinisse
• Het Masterplan Bruinisse wordt in de tweede helft van 2022 geëvalueerd en afgesloten.
Overgebleven punten worden meegenomen in een (in overleg met de stuurgroep) op te stellen
uitvoeringsprogramma ‘Bruinisse Voortvarend 2023-2026. Hiervoor € 10.000 opnemen in de
jaarschijf 2022.
• Het hekwerk bij de Pul verwijderen of vervangen en de directe omgeving rondom deze
jongerensoos optimaliseren (groen en bestrating). Deze werkzaamheden bij voorkeur oppakken
samen met de vrijwilligers van de Pul. Hiervoor € 5.000 opnemen in de jaarschijf 2022.
Brouwershaven
• Praethuusje/OOP realiseren op een locatie te bepalen in overleg met de stuurgroep
Brouwershaven. Hiervoor € 15.000 beschikbaar stellen in jaarschijf 2022.
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•

Het vaar-stoplicht van de sluis in de haven afstemmen op de loopbrug. Hiervoor € 5.000
beschikbaar stellen in jaarschijf 2022.

Zierikzee
• Beweegpad van 1,6 km realiseren in Poort Ambacht, hiervoor € 25.000 beschikbaar stellen in de
jaarschijf 2022.
• Optimaliseren gemeentelijke vervallen schuur en omgeving van de Schaapskooi en daar € 75.000
voor beschikbaar stellen in jaarschijf 2023.
• Optimaliseren veiligheid Speeltuin Noorderpolder door middel van het doortrekken van de heg
langs de speeltuin. Hiervoor € 5.000 ter beschikking stellen in de jaarschijf 2022.
Noordgouwe
• € 25.000 ter beschikking stellen in de jaarschijf 2023 voor het opstellen van een
dorpsplan/uitvoeringsprogramma, waarin de inrichting van de Ring wordt meegenomen.
Kerkwerve
• Op het sportterrein van WIK’57 rond het tweede veld een beveiligingshekwerk en netten achter de
doelen aanbrengen. Verder kleinschalig achterstallig onderhoud wegwerken. In totaal € 20.000
beschikbaar stellen in 2022.
Ellemeet
• € 32.000 ter beschikking stellen in jaarschijf 2023 voor de uitvoering van fase 2 van het sport en
speelterrein.
Oosterland
• Voor Oosterland wordt in 2022 een dorpsplan/uitvoeringsplan opgesteld.
Ouwerkerk
• Een budget (cofinanciering) van in totaal € 100.000, te weten € 50.000 in de jaarschijf 2022 en €
50.000 in de jaarschijf 2023 beschikbaar stellen voor de aanvraag Haalbaarheidsonderzoek
Sportpark 't Eultje: Biodiversiteit & Energietransitie.
Nieuwerkerk
• Voor Nieuwerkerk wordt in 2022 een dorpsvisie opgesteld. In de begroting staat nu een bedrag
van € 35.000 begroot voor een speeltuin aan de Fazantenlaan. Deze middelen terug laten vloeien
naar de middelen voor de uitvoering van de stads- en dorpsvisies.
Dreischor
• Voor Dreischor wordt in 2022 een dorpsplan/uitvoeringsprogramma opgesteld, vooruitlopend
daarop:
- Een voetbalkooi realiseren op het schoolplein bij de basisschool en hiervoor € 5.000
beschikbaar stellen in de jaarschijf 2022;
- Een jeu de boules baan realiseren op de ring of bij Goemanszorg en daarvoor
€ 5.000
beschikbaar stellen in de jaarschijf 2022.
Serooskerke
• Een aantal bloembakken realiseren bij het dorpshuis en daarvoor € 2.500 beschikbaar stellen in
de jaarschijf 2022.
wordt met 21stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GL en SP.
Tegen stemmen de fracties D66 en PvdA.
A13
Een door de fractie LSD, mede namens de fracties GL, VVD, CDA en SGP ingediend amendement
om een nieuwe activiteit 2.3.2.9 toe te voegen luidende:
• In de jaarschijf 2022 € 25.000 extra vrij te maken voor het realiseren van een eilandbrede
campagne tegen zwerfafval. Dit als aanvulling op de acties die we in samenwerking met NME en
andere partijen al uitvoeren ter voorkoming van zwerfafval. Het budget opnemen op de lijst te
honoreren prioriteiten en betrekken bij de dekking daarvan in de programmabegroting 2022 –
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2025. Hiervoor wordt de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel de algemene reserve
ingezet.
• Te onderzoeken in hoeverre andere beheerders van de openbare ruimte, zijnde: Provincie,
Rijkswaterstaat, Waterschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten hierin willen participeren.
• Deze intensivering mede vorm te geven door een promotiecampagne in samenwerking met NME,
Nederland Schoon, genoemde beheerders en andere partijen die actief zijn op dit gebied.
• Hiervoor in 2022 middels een Raadsbrief een plan van aanpak kenbaar te maken aan de
gemeenteraad.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
A14
Een door de fracties LSD en PvdA, mede namens de fracties GL en VVD ingediend amendement, om
aan activiteit 3.1.3.9 anticiperend op het nog op te richten revitaliseringfonds een drietal activiteiten
toe te voegen welke komen te luiden:
- Toekennen van een aanvullende projectsubsidie van in totaal € 69.000,- (€ 34.500,- in de
jaarschijf 2022 en € 34.500,- in de jaarschijf 2023) aan Stichting Bewaerschole voor het tweejarig
project ‘The Future Has Many Histories’ (TFHMH), dit betreft het nieuwe tweejarige
kunstprogramma van Stichting Bewaerschole voor de periode 2022-2023. Deze projectsubsidie
alleen verstrekken indien het project definitief doorgang vindt. De aanvullende projectsubsidie in
2022 en 2023 opnemen op de lijst te honoreren prioriteiten en betrekken bij de dekking daarvan in
de programmabegroting 2022 – 2025. Hiervoor wordt de budgettaire ruimte of indien nodig de
algemene reserve ingezet.
- Toekennen van een aanvullende eenmalige projectsubsidie van maximaal € 60.000,- aan
Museumboerderij Goemanszorg ter (gedeeltelijke) dekking van de investeringen zoals ze die
uitgewerkt hebben in het door hen ingediende plan ‘Museale vernieuwing boerderijmuseum
Goemanszorg’ en het addendum daarop dat ze recent aankondigden. Dekking vindt plaats vanuit
het in de lijst te honoreren prioriteiten opgevoerde budget van € 360.000 voor het
Revitaliseringsfonds Musea Schouwen-Duiveland.
- Toekennen van een eenmalige projectsubsidie van € 10.000 in de jaarschijf 2022 voor het
organiseren van 4 try-outs van ‘literair café De Geestgronden’ in de voormalige Bollenschuur in
Burgh-Haamstede. Deze projectsubsidie opnemen op de lijst te honoreren prioriteiten en
betrekken bij de dekking daarvan in de programmabegroting 2022-2025. Hiervoor wordt de
budgettaire ruimte of indien nodig de algemene reserve ingezet.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
A15
Een door de fractie LSD, mede namens de fracties GL en SGP ingediend amendement (inclusief
bijlage), om een activiteit onder 3.3.4.2 toe te voegen, luidende:
• In 2022 wordt al het bestaande recreatiebeleid samengevoegd in één nieuwe
Recreatiebeleidsnota waarbij het uitgangspunt is dat er gedereguleerd wordt. Dat nieuwe beleid
wordt in 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
• Met de vaststelling van dat nieuwe beleid vervalt alle tot op dat moment vigerende recreatiebeleid
met dien verstande dat de Agenda Toerisme nog wél als ontwikkel- en innovatie agenda blijft
bestaan.
• Vooruitlopend daarop wordt het kader voor kleinschalige kampeerterreinen met onmiddellijke
ingang gedereguleerd conform het document ‘Gemeentelijke Regels Provinciale Regeling
Kleinschalig Kamperen’ dat als bijlage 1 is toegevoegd aan dit amendement. Gemeentelijke regels
die niet in deze bijlage staan genoemd vervallen per direct;
• In het nieuwe samengevoegde en gedereguleerde recreatiebeleid wordt overwogen om een
gemeentelijke regeling tot kleinschalige reguliere kampeerbedrijven op te nemen.
wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GL en SP.
Tegen stemmen de fracties D66 en PvdA.
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A16
Een door de fractie LSD, mede namens de fracties GL, CDA en SGP ingediend amendement, om een
nieuwe activiteit (3.4.3.9) toe te voegen welke komt te luiden:
DAB+ is op grote delen van ons eiland slecht of zelfs helemaal niet te ontvangen. Dat betekent dat in
geval van calamiteiten ook de noodzender niet via DAB+ te ontvangen is. In samenwerking met de
NPO en zo nodig ook het Ministerie moet daarom tot een adequate oplossing gekomen worden voor
dit dekkingsprobleem. Die oplossing moet operationeel zijn én aantoonbaar zorgen dat DAB+ overal in
onze gemeente voldoende bereik heeft vóórdat FM uit gefaseerd wordt
Een afschrift van dit amendement aangetekend sturen aan de regering en de tweede kamer der
staten generaal.
De gemeenteraad te informeren over de voortgang en de resultaten van het overleg.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
A17
Een door de fractie CDA, mede namens de fracties LSD, SGP en VVD ingediend amendement, om
aan de begroting als actiepunt 1.3.5.4.a toe te voegen:
In de komende 4 jaren wordt onderzoek gedaan naar de nadere detaillering van de oplossingen van
o.a. de fiets/voetgangerstunnels in de fases 1.b1 t/m 1d zoals benoemd in het Accrea-rapport (pagina
11-15) en het opstarten van een gebiedsgerichte aanpak (GGA) Zierikzee, waarin gezamenlijk met de
wegbeheerders (Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen) concreet aan de
slag kan worden gegaan met de oplossingen.
Hiervoor wordt in de begroting in de periode 2022 tot en met 2025 een voorbereidingskrediet
opgenomen van € 600.000. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek worden deze kosten of
betrokken bij de totale uitvoering en de kapitaallasten daarvan gedekt uit de budgettaire ruimte of
gedekt uit de algemene reserve indien het onderzoek niet tot oplossingen leidt.
wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GL, D66 en PvdA.
Tegen stemt de fractie SP.
A18
Een door de fractie CDA, mede namens de fracties LSD en VVD ingediend amendement, om onder
1.3.5 een activiteit toe te voegen, luidende:
We laten in 2022 een onderzoek uitvoeren naar de meest optimale plaats voor het parkeren van
(elektrische) fietsen op Schouwen-Duiveland, te starten in Renesse en Zierikzee. Daarbij worden
mogelijkheden om dit te beïnvloeden en de mogelijkheden om de fiets-parkeerproblematiek op te
lossen in kaart gebracht. Hiervoor nemen we op de lijst te honoreren prioriteiten een budget op van €
25.000 in 2022. Deze wordt betrokken bij de dekking daarvan in de programmabegroting 2022 – 2025.
Hiervoor wordt de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel de algemene reserve ingezet.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
A19 aangepast
Een door de fracties CDA en LSD, mede namens de fracties PvdA, VVD en SP ingediend en
naderhand aangepast amendement, om onder activiteit 2.4.3.2. de volgende tekst toe te voegen:
Via de programmabegroting 2022-2025 wordt reeds het benodigde budget gereserveerd voor de uitrol
van het implementatietraject IJslands preventiemodel op Schouwen-Duiveland. Te weten totaal €
800.000, in casu € 200.000 per jaar van 2022-2025. Het budget opnemen op de lijst te honoreren
prioriteiten en betrekken bij de dekking van de prioriteiten in de programmabegroting 2022 – 2025.
Hiervoor wordt de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel de algemene reserve ingezet.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
A21 aangepast
Een door de fractie D66, mede namens de fracties LSD, PvdA en SP ingediend en naderhand
aangepast amendement, om artikel 3.4.6.2 te schrappen uit de programmabegroting 2022-2025
waarbij er met ingang van jaarschijf 2022 geen beroep meer kan worden gedaan op sponsoring door
de gemeente van de opening van het Oosterscheldekreeft seizoen. De financiële consequenties van
dit amendement worden verwerkt in de budgettaire ruimte.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
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A22
Een door de fractie SGP ingediend amendement, om bij activiteit 2.1.3.2 de laatste twee zinnen (Op
de lijst te honoreren prioriteiten hebben wij het bouwbudget van € 3,3 miljoen en de structurele
middelen opgenomen voor de toekomstig hogere lasten van een vernieuwd Brogum. Hiermee
realiseren we voor de verdere verfijning van de investerings- en exploitatieopzet alvast dekking binnen
de begroting) te verwijderen.
Uit het overzicht te honoreren prioriteiten worden onder sub-programma 2.1 de volgende twee regels
verwijderd:
• Bouwbudget nieuwbouw Brogum (amendement A4)
• Exploitatiebudgetten nieuwbouw Brogum (amendement A4).
Hierdoor drukken er geen gelden voor de nieuwbouw van Brogum op de budgettaire ruimte in de
begroting 2022-2025 in afwachting van de raadsbrief en het eindrapport van Brogum.
wordt met 3 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.
Voor stemt de fractie SGP.
Tegen stemmen de fracties LSD, CDA, VVD, GL, SP, D66 en PvdA.
A23
Een door de fracties PvdA en LSD, mede namens de fractie CDA ingediend amendement, waarbij:
a. De voorgestelde tekst onder activiteit 1.3.2.5 op blz. 41 van de programmabegroting wordt
gewijzigd en komt te luiden als volgt: “Voor beide BI-zones zijn deze middelen van in totaal €
400.000 (Zierikzee 2022 t/m 2026, Renesse 2024 t/m 2028) opgevoerd op de lijst te honoreren
prioriteiten. Daarbij wordt voorgesteld deze middelen te dekken uit de budgettaire ruimte of de niet
geoormerkte gelden in de algemene reserve”;
b. De voorgestelde tekst onder activiteit 3.1.3.9 op blz. 149 van de programmabegroting wordt
gewijzigd en komt te luiden als volgt: “Op de lijst te honoreren prioriteiten (blz. 373) is € 360.000,-opgenomen om het Revitaliseringsfonds Musea te voeden. Daarbij wordt voorgesteld deze
middelen te dekken uit de budgettaire ruimte of de niet geoormerkte gelden in de algemene
reserve”;
c. De begroting ook op de andere plaatsen in de programmabegroting aan te passen aan de onder a
en b gewijzigde dekking.
wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, VVD, GL, SP, D66 en PvdA.
Tegen stemt de fractie SGP.
A24
Een door de fracties PvdA en LSD, mede namens de fractie GL ingediend amendement, waarbij:
Aan het eind van paragraaf 2.2.2.11 op blz. 100 van de programmabegroting wordt de volgende tekst
toegevoegd: “Vooruitlopend daarop zal zo spoedig mogelijk de capaciteit aan gemeentelijke
handhavers en handhavingsjuristen uitgebreid worden, indicatief met 3 fte’s handhavers (de
loonkosten inclusief onregelmatigheidstoeslag zijn € 196.500) en 1fte handhavingsjurist (de
loonkosten bedragen € 77.000). De structurele middelen die daartoe nodig zijn, worden opgenomen
op de lijst te honoreren prioriteiten en betrokken bij de dekking daarvan in de programmabegroting
2022 – 2025. Hiervoor wordt de budgettaire ruimte of indien nodig incidenteel de algemene reserve
ingezet. Het college draagt zorgt voor de invulling van de formatie en doet hiervoor aan de raad in Q1
2022 een nader voorstel.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
A25
Een door de fractie GL ingediend amendement, waarbij een activiteit onder 1.1.5.6 wordt toegevoegd,
luidende:
- We bieden particulieren de mogelijkheid van subsidie voor de plaatsing van zonnepanelen op
woonlocaties.
- Per adres wordt een eenmalige subsidie van € 250,- verstrekt na realisatie van de zonnepanelen.
- Jaarlijks is hiervoor € 25.000,- beschikbaar te dekken uit de algemene reserve.
wordt met 13 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties CDA, SGP, VVD, GL, D66 en PvdA.
Tegen stemmen de fracties LSD en SP.
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A29
Een door de fractie GL ingediend amendement, waarbij een activiteit onder 2.1.1 wordt toegevoegd,
luidende:
- We voeren een onderzoek uit naar de mogelijkheid van het invoeren van de maatregel van tijdelijk
samenwonen met behoud van uitkering.
wordt met 6 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
Voor stemmen de fracties, GL, SP, D66 en PvdA.
Tegen stemmen de fracties LSD, CDA, SGP en VVD.

Geamendeerde begroting
De geamendeerde Programmabegroting 2022 - 2025 wordt met algemene stemmen vastgesteld,
waarmee besloten wordt:
1. De programmabegroting 2022- 2025, bestaande uit de beleidsbegroting en de financiële
begroting, gewijzigd vast te stellen (zie aangenomen amendementen).
2. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten in 2022 € 819.000 en in 2023 € 808.000
onttrekken aan de algemene reserve ter dekking van het ontstane begrotingstekort.
3. 3. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten voor één project in 2022 een bedrag van €
20.000 te onttrekken aan de reserve Strategische visie.
4. 4. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten in 2022 € 74.000, in 2023 € 156.000, in
2024 € 174.000 en in 2025 € 308.000 toe te voegen aan de reserve Strategische visie;
5. Na het autoriseren van de voorgestelde prioriteiten voor drie projecten een bedrag van € 390.000
te onttrekken aan de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Moties
M1
Een door de fractie VVD, mede namens de fracties LSD en SGP ingediende motie, waarin het college
van burgemeester en wethouders wordt verzocht in navolging van andere gemeenten het invoeren
van minimaal één actieweek per jaar tegen ondermijning in te voeren,
wordt met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GL, D66 en PvdA.
Tegen stemt de fractie SP.
M2
Een door de fractie LSD, mede namens de fracties GL en SGP ingediende motie, waarin het college
van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. In overleg met de provincie te borgen dat ook de kleinere kernen in onze gemeente (zoals
bijvoorbeeld Ellemeet) goed bereikbaar zijn én blijven middels openbaar vervoer of indien dat niet
haalbaar is middels aanvullende (lokale) vormen van vervoer of deelvervoer;
2. Er bij GS op aan te dringen dat de aansluiting tussen het Openbaar Vervoer Zeeland en het
Openbaar Vervoer Zuid-Holland goed op elkaar wordt afgestemd;
3. In overleg met de provincie te zorgen dat de bereikbaarheid van Poortambacht / Waterwijk
verbeterd wordt, hetzij middels openbaar vervoer, een vorm van lokaal vervoer of deelvervoer;
4. Bij de provincie te pleiten voor een snelle busverbinding naar Rotterdam over de lijn ZierikzeeBruinisse én over de lijn Burgh-Haamstede of Renesse.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
M3
Een door de fracties LSD en VVD, mede namens de GL en SGP ingediende motie, waarin het college
van burgemeester en wethouders wordt verzocht de volgende projecten samen met inwoners van de
betreffende kernen verder uit te gaan werken om met elkaar te kunnen bepalen of, hoe en op welke
termijn deze tot concrete uitvoeringsprojecten kunnen leiden en vervolgens in een volgende
programmabegroting opgenomen kunnen worden. Hiervoor voor alle in deze motie benoemde punten
bij de kadernota 2023-2026 een voorstel te doen:
Burgh-Haamstede
• Na de voltooiing van het ‘Bosplein’ en omgeving in Westenschouwen te (laten) beoordelen wat er
nodig is om het fietspad tussen de nieuwe rotonde Cauersweg op de N57 en het ‘Bosplein’ aan de
Kraaijensteinweg te optimaliseren/op te knappen en eventueel anders in te richten.
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•

•

•

Plan behouden Perenbomen Burgh: De perenbomen in Burgh zijn karakteristiek voor deze kern
en benoemd als cultuurhistorisch waardevol. Het gaat echter niet goed met de perenbomen. De
‘oude’ perenbomen lopen tegen het eind van hun levensduur. Al een aantal malen is geprobeerd
om zo’n oude boom direct te vervangen door een nieuwe perenboom. Dit werkt niet, ondanks
zorgvuldig en breed afgraven van de ‘oude grond’ slaan de nieuwe bomen niet goed aan. Op
basis van overleg met belanghebbenden uit de kern Burgh Komen tot een plan om te borgen dat
ook op de lange termijn er gezonde en karakteristieke perenbomen in het hart van de kern Burgh
(blijven) staan.
Praethuusje op Burgh: Bij de herinrichting van de Burghse Ring, die al in de begroting staat
opgenomen, de optie meenemen om bij voldoende draagvlak ergens op Burgh een ‘Praethuusje’
te realiseren en indien nodig te zijner tijd het budget verhogen met de kosten voor dit
‘Praethuusje’.
Het ‘Knuppelpad’ (bielzenpad) van de Leliëndaliënweg naar ’t Hôge Burgh is in een gevaarlijk
slechte staat van onderhoud. Hier is eerder al contact over geweest met Staatsbosbeheer (SBB).
Nogmaals in overleg gaan met SBB om dit op te lossen en tevens afspraken te maken over het
toekomstig onderhoud. Uitgangspunt daarbij is dat het voor het seizoen 2022 opgelost moet zijn.

Scharendijke
• In overleg met de inwoners onderzoeken of het mogelijk is om de ijsbaan te verplaatsen naar het
parkeerterrein Boutlaan (Haven Kloosternol).
Brouwershaven
• Het is helaas niet mogelijk om de ‘klassieke meerpalen’ weer terug te brengen; wel samen met de
Stadsraad en de inwoners onderzoeken of het mogelijk is om iets van dat ’sfeerbeeld’ terug te
brengen.
Zierikzee
• In overleg met de wijkraad bekijken of en op welke locatie het mogelijk is om een wijkcentrum te
realiseren in Poortambacht. Mogelijk dat het pand van de voormalige Lidl hiervoor mogelijkheden
biedt.
• Optimaliseren veiligheid Calandweg (geluidsoverlast wegverkeer terugbrengen).
• De Meester Breedvelt speeltuin is een mooi initiatief. Helaas is de speeltuin door een gebrek aan
vrijwilligers zeer beperkt open. De kinderen uit Malta hebben behoefte aan een buitenspeelplek.
Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Meester Breedvelt speeltuin vaker open te stellen
en indien dat geen optie blijkt de alternatieve mogelijkheden voor een buitenspeelplek in Malta
onderzoeken.
• Herinrichten van de Touwbaan (zuidzijde) waarmee effectief de verkeersoverlast wordt aangepakt
en het vervangen van bomen die in de afgelopen jaren zijn verdwenen.
• Renoveren van muur en het parkje met de naam Plateau bij de Wandeling (bij Beatrixlinde)
• Verplaatsen van de ondergrondse vuilcontainers bij de Weststraat/Slingerbos en Basterstraat naar
een plaats waar geen ondergrondse leidingen liggen
• Herinrichten van de 4 kruispunten aan het Jannewekken, ’t Vrije, Touwbaan, Wandeling en
Grachtweg.
• de volgende paden zijn niet egaal geasfalteerd of bestraat en moeten alsnog egaal geasfalteerd of
bestraat worden
o de paden tussen het Jannewekken en de brug bij het Gemeentehuis (asfalteren)
o het pad tussen de Noorderhavenpoort en de Wandeling (asfalteren)
o Het pad Wandeling van Jannewekken tot het begin van de Touwbaan (bestraten)
• Voor alle drie hierboven genoemde paden uitzoeken wat de opdracht aan de aannemer was, hoe
het heeft kunnen gebeuren, wiens schuld het is en hoe het wordt opgelost.
• De Zuidwellebrug bij het gemeentehuis renoveren en daarbij het vergeten deel van het talud
meenemen.
• Op verschillende paden in Zierikzee zijn bordjes ‘m.u.v. fietsers’ weggehaald, waardoor er niet
meer gefietst mag worden. Dit leidt tot veel onbegrip en zelfs ruzies, het verbod wordt bovendien
niet gehandhaafd. Graag de bordjes ‘m.u.v. fietsers’ terugplaatsen op in ieder geval de volgende
plekken:
o het traject tussen Jannewekken en de brug bij het gemeentehuis,
o de paden rond het Kaaskenswater,
o het nieuw aangelegde pad bij de Oosterscheldestraat,
o op de wandeling/ in het Slingerbos.
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Noordgouwe
• In overleg met de dorpsraad onderzoeken hoe de Ring Noordgouwe geoptimaliseerd kan worden.
De gracht vraagt onderhoud, er is parkeerproblematiek- en verkeersproblematiek. De inwoners
hebben al ideeën om er een woonerf van te maken, dit vraagt nader onderzoek.
• Optimaliseren veiligheid Heereweg, mede door aanpassing kruispunt Heereweg/Ring.
Kerkwerve
• Onderzoeken hoe de Zandweg, die vanuit de polder het dorp in loopt, veiliger gemaakt kan
worden. Er wordt nu vaak veel te hard gereden en dit leidt tot gevaarlijke situaties.
Ouwerkerk en Dreischor
• In goed overleg met de dorpsraad en de inwoners van de kernen Ouwerkerk en Dreischor de
planvorming voor een dorpsplan/uitvoeringsplan opstarten, hier zijn al middelen voor gereserveerd
in de programmabegroting 2022-2025.
Nieuwerkerk
• In goed overleg met de dorpsraad en de inwoners de planvorming voor een dorpsvisie opstarten,
hier zijn al middelen voor gereserveerd in de programmabegroting 2022-2025.
• In overleg met de dorpsraad in 2022 Verkeerstellingen uitvoeren inclusief herkomst
kentekenregistratie in de kern Nieuwerkerk.
• Op basis van die tellingen bekijken op welke manier het verkeer door- en rondom Nieuwerkerk
beter en veiliger ingeregeld kan worden.
• In overleg met de dorpsraad bekijken op welke locaties in Nieuwerkerk woonkansen gecreëerd
kunnen worden voor (jonge) inwoners.
Zonnemaire
• In goed overleg met de dorpsraad en de inwoners de planvorming voor een
dorpsplan/uitvoeringsplan opstarten, hier zijn al middelen voor gereserveerd in de
programmabegroting 2022-2025.
• De monumentenverlichting waarmee de kerk van Zonnemaire uigelicht zou moeten worden zijn al
lange tijd stuk. Zorgdragen voor werkende monumentenverlichting bij voorkeur door middel van
LED verlichting.
• In 2022 Verkeerstellingen uitvoeren inclusief herkomst kentekenregistratie op de doorgaande weg
door het dorp vanaf de rotonde Kruisweg tot en met de uitgang Zonnemaire op de Blooisedijk.
• Op basis van die tellingen bekijken op welke manier het verkeer door- en rondom Zonnemaire
beter en veiliger ingeregeld kan worden.
Oosterland
• Het Groenendaal in Oosterland is een verkeersonveilige straat waar veel kinderen wonen. Het is
een smalle straat met smalle stoepen, niet geschikt voor veel verkeer en al helemaal niet voor
vrachtverkeer. In het verleden stonden er paaltjes op de stoep om te voorkomen dat met name
vrachtwagens over de stoep rijden. Die paaltjes zijn na de recente rioleringswerkzaamheden niet
teruggeplaatst, doordat de straat zo smal is rijdt er met regelmaat verkeer over de stoep op nog
geen meter van de voordeuren vandaan. Een voorstel uitwerken hoe de verkeersveiligheid in het
Groenendaal verbeterd kan worden en vooruitlopend daarop zo snel mogelijk de paaltjes
terugplaatsen op de stoep.
Noordwelle
• Zieke buxussen rond bomen vervangen door een alternatieve soort.
• In overleg met de inwoners onderzoeken of en zo ja hoe de situatie op en rondom de Ring met
betrekking tot parkeren en verkeersveiligheid verbeterd kan worden.
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Serooskerke
• Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de omgeving van het strandje bij de Schelphoek te
optimaliseren. Daarin meenemen dat het strand veilig moet zijn voor de Straô en dat de inwoners
graag een ligweide willen.
Verschillende kernen
• In verschillende kernen lijkt behoefte te zijn aan een ‘beweegtuin’. Onderzoeken in welke kernen
er behoefte is aan zo’n beweegtuin, wat de inwoners er voor beeld bij hebben / wensen voor
hebben en wat een geschikte locatie zou zijn. Als dit onderzoek tot concrete projecten voor
beweegtuinen leidt, dan kan dat in een volgende begroting worden opgenomen.
• In alle kernen waar nu nog ‘bovengrondse milieustraatjes’ staan deze bovengrondse containers
vervangen door ondergrondse containers die op een logische plek staan die goed en veilig
bereikbaar is.
wordt met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, GL en mevrouw Lemsom (VVD) en de heer De Jong (SP).
Tegen stemmen de fracties D66, PvdA en de heer Laan (SP).
Mevrouw Klompe (VVD) heeft aan deze stemming niet deelgenomen.
M4
Een door de fractie LSD ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt
verzocht:
1. In het raadsvoorstel waarmee de verordening Afvalstoffenheffing 2022 ter vaststelling wordt
aangeboden aan de gemeenteraad te komen met een tariefvoorstel dat borgt dat een extra GFTcontainer per lediging aanmerkelijk goedkoper is dan een lediging van de 1e restafvalcontainer,
gebaseerd op een reële inschatting van het aantal ledigingen per jaar van die 2e container
(bijvoorbeeld 18 ledigingen per jaar);
2. In datzelfde raadsvoorstel bij voorkeur daarnaast ook andere mogelijkheden uit te werken om
onze inwoners te stimuleren om hun afval nog beter te scheiden;
wordt met algemene stemmen aangenomen.
M5
Een door de fracties CDA en SGP, mede namens de fracties LSD, GL en VVD ingediende motie,
waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen een Lobbydossier op te
stellen waarin de problematiek, oplossingsrichtingen en benodigde rol en middelen van de te
benaderen overheden gedetailleerd uiteen wordt gezet inzake de zoetwaterproblematiek op
Schouwen Duiveland,
wordt met algemene stemmen aangenomen.
M6 aangepast
Een door de fractie CDA, mede namens de fractie LSD ingediende en naderhand nog tweemaal
motie, waarin het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester wordt verzocht:
1. zolang de huidige beperkingen vanuit de COVID-19-maatregelen ten aanzien van het toegelaten
aantal bezoekers op de buitenterrassen en daarmee de noodzaak tot grotere buitenterrassen blijft
bestaan, de huidige regeling voor de uitgebreidere ‘COVID-buitenterrassen te handhaven;
2. in 2022 te onderzoeken op welke plaatsen er gedurende het zomerseizoen (1 mei t/m 31
augustus) permanent uitbreiding van terrassen zou kunnen worden toegestaan;
wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GL en PvdA.
Tegen stemmen de fracties SP en D66.
M7 aangepast
Een door de fractie D66 ingediende motie, waaraan naderhand nog een bijlage is toegevoegd, waarin
het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. het groene karakter van de Dreef in Renesse te behouden;
2. af te zien van de ontwikkeling van De Dreef tot locatie voor de Jumbo;
3. ]af te zien van het plan voor een tweede ontsluiting van het transferium;
4. in gesprek te gaan met de ontwikkelaar over een andere locatie, zoals bijvoorbeeld het
evenemententerrein/circusterrein;
wordt met 5 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen.
Voor stemmen de fracties GL, SP en D66. Tegen stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD en
PvdA.
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M8 aangepast
Een door de fractie SGP, mede namens de fracties LSD en GL ingediende en naderhand nog
aangepaste motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. er bij de regering en de tweede kamer der staten generaal op aan te dringen dat er gezocht
wordt naar mogelijkheden om de financieel meest kwetsbare inwoners te compenseren voor de
fors hogere kosten van levensonderhoud en daarbij speciale aandacht te besteden aan de
doelgroep AOW gerechtigden;
2. te onderzoeken of, in hoeverre we als gemeente mogelijkheden hebben om deze doelgroep (o.a.
financieel) tegemoet te komen;
3. de raad binnen 3 maanden een voorstel voor te leggen waarin de mogelijkheden in beeld
gebracht worden;
4. Een afschrift van deze motie aangetekend te versturen aan de regering en de tweede kamer der
staten generaal.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
M9 aangepast
Een door de fractie SGP, mede namens de fractie GL, ingediende en naderhand nog aangepaste
motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
• aansluitend qua timing op landelijke initiatieven op ons eiland een corona herdenkingsplaats
realiseren;
• deze herdenkingsplaats te laten bestaan uit een boom van hoop, voorzien van een korte toelichting;
• de kosten van dit voorstel te dekken uit de resterende coronagelden 2020 die de rijksoverheid aan
de gemeente beschikbaar heeft gesteld en die via het rekeningsaldo 2020 in de algemene reserve
zijn terechtgekomen;
• inwoners te betrekken bij het realiseren van deze herdenkingsplaatsen;
wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, CDA, SGP, VVD, GL en PvdA.
Tegen stemmen de fracties SP en D66.
M10
Een door de fractie GL ingediende motie, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt
verzocht:
1. Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van financiering van de aanschaf van herbruikbare
luiers, of in abonnements-/huurvorm.
2. Een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van ophalen en wassen door derden, bijv. in relatie
tot sociale werkvoorziening, een luierservice.
3. Een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van voorlichting in deze en hierbij de kinderopvang
en wijkzorg te betrekken.
4. Hiervoor een raadsvoorstel te maken, waarvan financiële aspecten kunnen worden betrokken bij
de programmabegroting 2022.
wordt met 12 stemmen voor en 11stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties CDA, SGP, VVD, GL en PvdA.
Tegen stemmen de fracties LSD,SP en D66.
M11
Een door de fractie GL, mede namens de fracties SGP en VVD ingediende motie, waarin het college
van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. Te stimuleren dat bedrijven bij nieuwbouw het dak geschikt maken voor de plaatsing van
zonnepanelen en zo mogelijk stimuleren over te gaan tot plaatsing van zonnepanelen of andere
vormen van zonnecellen.
2. Bij het ingaan van de omgevingswet deze maatregel nader te beschouwen en hierin een voorstel
te doen naar de raad.
wordt met 15 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties CDA, SGP, VVD, GL, SP, D66 en PvdA.
Tegen stemt de fractie LSD.
M12
Een door de fracties GL en LSD, mede namens de fracties D66, CDA en VVD ingediende motie,
waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
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1. Te onderzoeken op welke manier we onze jongeren en jongvolwassenen succesvol kunnen
betrekken bij ontwikkelingen in hun directe leefomgeving;
2. Te onderzoeken op welke manier we onze jongeren en jongvolwassenen succesvol kunnen
betrekken bij ons beleid en de uitvoering daarvan in bredere zin;
3. Uiterlijk bij de kadernota 2023 te komen met een concreet voorstel dat ziet op het geven van
invulling aan burgerparticipatie door jongeren en jongvolwassenen;
wordt met algemene stemmen aangenomen.
M13
Een door de fracties GL en LSD ingediende motie, waarin het college van burgemeester en
wethouders wordt verzocht:
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
1. Met spoed uitvoering te geven aan de invulling van de klimaatregiefunctie zodra het kabinet de
uitvoeringslasten Klimaat bekend gemaakt heeft en deze middelen ter beschikking stelt van de
gemeenten;
2. Er bij de regering en de tweede kamer der staten generaal op aan te dringen dat deze middelen op
korte termijn beschikbaar gesteld worden zodat wij als gemeente door kunnen pakken met het
doorvoeren van maatregelen om de klimaatdoelstellingen te behalen;
3. Een afschrift van deze motie aangetekend te sturen aan de regering en de tweede kamer der
staten generaal.
wordt met algemene stemmen aangenomen.
M14
Een door de fractie D66, mede namens de fracties SP, PvdA en VVD ingediende motie, waarin het
college van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. Bij de jongeren in onze kernen te inventariseren aan wat voor faciliteiten/voorzieningen er
behoefte is;
2. Dit voor die kernen waar een dorps- of stadsvisie loopt bij voorkeur in dat proces te integreren;
3. Uiterlijk bij de kadernota 2023 te komen met een concreet voorstel dat ziet op het faciliteren van
informele ontmoeting tussen onze jongeren in alle kernen;
wordt met algemene stemmen aangenomen.
M15
Een door de fracties GL en LSD, mede namens de fractie VVD ingediende motie, waar in het college
van burgemeester en wethouders wordt verzocht:
1. Een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van een eventueel initiatief vanuit onze
ondernemers verenigd in SESD voor een online winkelplatform en dit ook zodanig te
communiceren met SESD;
2. Indien en zodra er een initiatief wordt ingediend vanuit SESD om te komen tot een online
winkelplatform en daar facilitering vanuit de gemeente voor nodig is, dit middels een Raadsbrief
of zo nodig een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen;
wordt met 15 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.
Voor stemmen de fracties LSD, SGP, VVD en GL.
Tegen stemmen de fracties CDA, SP, D66 en PvdA.

Toezeggingen
Tijdens de vergaderingen worden de volgende toezeggingen gedaan:
1. Wethouder Joppe zegt naar aanleiding van een vraag van de PvdA een raadsbrief toe over wat het
college tussentijds doet voor het realiseren van extra woningen.
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