Van de bestuurstafel.

Door het oog van de wethouder

Terwijl ik dit schrijf hoost het van de regen. Bepaald
geen weer om vakantie te vieren. Gelukkig duurt dit
meestal maar even en menig boer zal blij zijn dat het is
even goed doorregent. Als ik het allemaal goed begrepen heb wordt ons waterhuishouden in Zeeland behoorlijk door elkaar geschud.
Als toerist (maar ook als bewoner) wil je natuurlijk hele
dagen mooi weer. Want wees eens eerlijk, wat is er
mooier dan met de fiets met mooi weer door het mooie
Zeeuwse landschap te rijden. Met al zijn volle velden en
kleine dorpjes in het verschiet. Ik hoop ook op een zomer met veel mooi weer en soms…. een klein buitje.
Onze Veerse ondernemers kunnen de toeristen best gebruiken. Door de coronacrisis zijn ze in het voorseizoen
aardig wat inkomsten misgelopen. Hopelijk kunnen ze
die de komende tijd inlopen. Ik zie weer drukke winkelstraatjes en volle strandtenten, dus dat komt wel goed.
Niet alleen de ondernemers maar ook de gemeente
moet op haar financiële tellen passen. Ook zij heeft door
de coronacrisis te maken met minder financiële inkomsten. Hoe groot en wat precies de financiële gevolgen
zijn, zal de komende periode in de raad besproken worden.
Op 1 en 2 juli staat hiervoor een raadsvergadering geagendeerd. U mag hier niet bij aanwezig zijn, maar u kunt
deze vergaderingen wel digitaal volgen.
Als bestuur hadden we in de tweede helft van mei een
Algemene Leden Vergadering (ALV) willen organiseren.
Maar ook deze kon door de coronacrisis niet doorgaan.
Op dit moment zijn we bezig de informatie, die u normaal op de ALV zou krijgen, te verzamelen en vervolgens zullen wij u die digitaal toe sturen. U kunt op de
toegezonden stukken reageren en wij zullen uw reactie
vervolgens dan weer in behandeling nemen.
Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 mensen, te weten Piet de Nooijer, Jan Lampert, Peter de Visser en Jan
Braam. Nieuw is Bas van Ruitenburg die ons bestuur is
komen versterken.
Toch zijn we nog niet tevreden. Graag zouden we het
bestuur willen uitbreiden met vrouwelijke leden, omdat
die met hun eigen zienswijze een verrijkende inbreng
kunnen hebben op de bestuurszaken.
Hoewel het nog ver weg lijkt, hebben we als bestuur al
onze gedachten laten gaan over de komende gemeenteraadsverkiezing in 2022. Voorzichtig proberen we een
planning te maken op welke wijze we deze verkiezingen
in zullen gaan. Want we willen graag zien, dat het CDA
goed en stevig uit de verkiezing komt.

Toen ik op 20 maart, na de installatie
van het nieuwe college, het gemeentehuis binnenstapte, bleek de wereld helemaal veranderd te zijn.
Door het coronavirus was bijna alles tot stilstand
gekomen. In het gemeentehuis was amper een
ambtenaar te bekennen. De vorige wethouders
heb ik niet meer gezien. Van overdracht was geen
sprake. Gelukkige hebben de afdelingshoofden
ons bijgepraat over lopende projecten, maar of en
hoe en wanneer deze projecten zouden kunnen
worden uitgevoerd, dat was allemaal hoogst onzeker.

Buiten het gemeentehuis was ook alles anders.
De wereld leek stil te staan. Geen vliegtuigen.
Geen files. Geen vakantiegangers. Geen onderwijs op school. Mensen werkten thuis en gaven
onderwijl les aan hun kinderen. In sommige delen
van het land sloeg het virus hard toe. We hielden
onze adem in. Gingen onze ziekenhuizen het redden? De ic’s liepen vol.
Gelukkig nam het aantal besmettingen op gegeven moment niet meer toe. De ziekenhuizen leken
het te gaan redden. Langzaam kwam het gewone
leven weer tot gang.

Namens het bestuur.
Jan Braam
Op 12 mei bezocht ik een eerste training van het
eerste elftal van VCK. Op gepaste afstand (1,5
meter) werden de oefeningen gedaan.
Je kon zien dat de voetballers ernaar snakten
weer in beweging te komen.

Dezelfde week startten de zwemlessen in de Goudvijver
weer. Ook hier met gepaste afstand en met kleine groepen. Maar, het was wel weer genieten. Met veel plezier
gingen de kinderen aan de slag.

Gelukkig ging het steeds beter! Langzamerhand versoepelden de maatregelen. Er kwamen zelfs mondjesmaat weer toeristen naar Veere. Om alles in goede banen te leiden werden zogenaamde coronacoaches opgeleid. Hier de instructie in de raadszaal
en een demonstratie van de hesjes.

Ook op het gemeentehuis kwamen de gewone werkzaamheden weer op gang.
Op 18 mei nam ik de sleutels van een splinternieuwe
elektrische bedrijfswagen in ontvangst. Ook hier op gepaste afstand (zie de afvalgrijper waarmee de sleutel
wordt aangereikt).
In Zoutelande werd het steeds weer wat drukker. Hier
worden de corona-coaches bedankt voor hun inzet.
Zij ontvingen onze gasten op een vriendelijke wijze
en zorgden ervoor dat de 1,5 meter, zo goed en zo
kwaad als dat ging, in acht werd genomen.

Op 20 mei werd het werk aan de kademuren in Veere
opgeleverd. De restauratie heeft de gemeente een lieve
duit gekost, maar het resultaat mag er zijn! De kademuren en de meerpalen zijn hersteld en kunnen weer voor
langere tijd mee.

Op 11 juni bracht ik een bezoek aan de Grote Kerk in
Veere. Daar wordt op dit moment hard gewerkt aan
een nieuwe tentoonstelling. Dat wordt een hele belevenis! Vrijdag 3 juli zal de tentoonstelling officieel
worden geopend. Overigens, een bezoek aan de toren is aan te raden!

Tot slot

Het financieel perspectief van de gemeente
Veere.
De coronacrisis heeft
op veel aspecten een
flinke impact op Veere.
Gelukkig lijken de gevolgen voor de gezondheid in Veere mee
te vallen.
Het aantal besmettingen bleef klein. Wel realiseren we
ons dat veel, vooral ouderen, in eenzaamheid leven
omdat bezoek minder goed mogelijk is. We zien we dat
sommige ondernemers flink te lijden hebben onder de
crisis. Vooral in de horeca zijn de klappen groot.
Ook op het gebied van de gemeentelijke financiën zijn
de gevolgen groot en zijn er veel onzekerheden. Denk
aan tegenvallende inkomsten toeristenbelasting, parkeerbelastingen en extra uitgaven die we moeten doen
in verband met de coronacrisis.
Daarnaast zijn er hogere uitgaven in het Sociaal Domein. Zoals het er nu naar uitziet zal het tekort dit jaar
en volgend jaar in totaal 11,5 miljoen zijn. Gelukkig
heeft de gemeente Veere een algemene reserve waarop we een beroep kunnen doen. Maar dat kan maar
één keer. We zullen daarom snijden in onze eigen begroting door sommige projecten niet uit te voeren of tijdelijk uit te stellen. We bezuinigen in de ambtelijke organisatie. Toch willen we ook blijven investeren in een
aantrekkelijke gemeente met goede voorzieningen voor
inwoners en toeristen, waarbij leefbaarheid en toerisme
in balans zijn. Daarmee kunnen we het voorzieningenniveau en de omgeving waarin inwoners en toeristen verblijven op peil houden en verbeteren. Te denken valt
aan goede maatschappelijke voorzieningen, investeringen in de openbare ruimte, zandsuppleties.
Het gevolg is dat de gemeentelijke tarieven in 2021
voor iedereen omhooggaan. We doen dat op een evenwichtige manier. Langs de hele Veerse kust voeren we
betaald parkeren in (opbrengst 1,5 tot 2 miljoen), maar
wel met maatregelen om het parkeren van eigen inwoners en ondernemers in de buurt van huis en werk goed
mogelijk te maken. We kiezen voor gedifferentieerde
toeristenbelasting (opbrengst 1,5 tot 2 miljoen). Voor
toeristen met een eigen verblijfsmiddel blijft het tarief
€1,30 per nacht, voor toeristen die verblijven in accommodaties zoals hotels en vakantiehuisjes €2,- per persoon per nacht. Dit is vooral een onderhandelingsresultaat van het CDA. Wij vinden dit een rechtvaardig systeem, omdat er meer balans ontstaat tussen de toeristenbelasting en de overnachtingsprijs. Verder is het systeem relatief eenvoudig uitvoerbaar en sluit het aan bij
de systematiek die ook in Middelburg en Vlissingen gebruikelijk is (opbrengst 1 tot 2 miljoen).
Maar ook de eigen inwoners gaan meebetalen. De onroerendzaakbelasting gaat in 2021 en 2022 jaarlijks omhoog met 5% (opbrengst ongeveer 0,5 miljoen). We vinden deze maatregel verdedigbaar, gelet op de forse
stijging van de kosten in het Sociaal Domein en de wensen voor betere maatschappelijke voorzieningen.

Tot slot: de gemeentelijke lasten voor inwoners en
toeristen blijven na de voorgestelde verhogingen op
een aanvaardbaar niveau. Veere zal een van de
goedkoopste gemeenten blijven. Met deze maatregelen kunnen we blijven investeren en houden we Veere financieel gezond.
Voor de gehele tekst met uitleg zie: https://
veere.begrotingsapp.nl/financieel-perspectief-20212024 .

Pieter Wisse
Wethouder Veere
Openbare Ruimte - Verkeer, Vervoer & Waterstaat Onderwijs - Cultuur - Sport - Financiën

Verruiming regelgeving in Coronatijd
De maatregelen die genomen moesten
worden om het corona (Covid-19) virus
het hoofd te bieden hebben en hadden
grote impact op ons allen, ook op nogal
wat ondernemers.
Bij de coalitievorming is afgesproken om
bij de eerstvolgende herziening van het
bestemmingsplan buitengebied, minicampinghouders de mogelijkheid te bieden om vergunde permanente kampeereenheden jaarrond
te exploiteren. Het leek ons nu, na een volledig verdampt
voorseizoen passend, deze afspraak naar voren te halen
en dit, bij wijze van proef, voor 2020 toe te staan. Hiervoor
hebben we, CDA-fractie, een motie voorbereid.
Parallel hieraan diende de VVD een motie in voor een pilot
winterkamperen.
De discussie over het mogelijk maken van jaarrond volledige openstelling van mini-campings kan volgens de CDAfractie niet losgezien worden van de discussie over het
evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme. Ook mag het
jaarrond openstelling niet ingevoerd worden onder het
mom van coronacompensatie.
De wil om eensgezind op te treden, in deze crisistijd, is
voor ons belangrijker dan het handhaven van de eigen motie. Het eindresultaat is een raadsbreed gesteunde motie,
waarbij eenmalig aan mini-campinghouders de mogelijkheid wordt geboden, om tussen 15 november 2020 en 1
maart 2021 alle vergunde plaatsen te exploiteren. Ons
voornemen, met betrekking tot permanente eenheden, bewaren we voor een later tijdstip.
Voor het tegemoetkomen van terrasexploitanten in verband
met de 1,5 m. regel, hadden we een motie voorbereid.
Hierin vroegen we het College grotere terrasoppervlakte
toe te staan daar waar het mogelijk is vanuit het oogpunt
van veiligheid en verkeersdoorstroming. Ook hebben wij
het College gevraagd precariotarieven aan te passen aan
de opgelegde beperkingen.
Indiening van deze motie bleek niet nodig, de door ons gevraagde maatregelen werden door het College overgenomen en uitgevoerd voordat we de motie konden indienen!
Johan Sanderse
Raadslid

CDA-Midvoor
Het CDA een huis met vele kamers: een volkspartij waar het
sociale en compassievolle hart van de christendemocratie
duidelijk zichtbaar is. Zoals onze zuster CDU in Duitsland
zichzelf ‘Die Mitte’ noemt, zet CDA Midvoor zich in voor een
verbindend en toekomstgericht politiek debat binnen het
CDA. CDA Midvoor wil vooruit, maar is daarbij wel realistisch. We waken voor een teveel aan opportunisme op links
of een teveel aan conservatisme en populisme op rechts.
Als christendemocraten gaan we uit van eigen kracht zoals
verwoord in de vier uitgangspunten van het CDA, die opnieuw inhoud hebben gekregen in onze toekomstvisie “Zij
aan Zij”. Een visie die uitgaat van gedeelde waarden en normen zoals omzien naar elkaar, waar ieder mens ertoe doet,
waar polarisatie en discriminatie geen plaats hebben, en
waar we uitgaan van verbinding met elkaar.

Meld je aan bij

https://cda-midvoor.nl/aanmeldformulier/

Provinciaal Vragenuurtje
Maandag 22 juni 20:00
Geachte Zeeuwse CDA-lid,
Graag brengen wij u op de hoogte van een
digitale bijeenkomst van CDA Zeeland. Op
maandag 22 juni vindt om 20:00 het Provinciaal Vragenuurtje plaats.
Sprekers op deze avond zijn onder andere
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat en fractievoorzitter van de CDA Statenfractie Zeeland
Hannie Kool-Blokland.
Het doel van het vragenuurtje is dat we input
verzamelen voor het landelijke verkiezingsprogramma. Zo krijgt u eerst een update over het
huidige programma, gaan we vervolgens gezamenlijk in discussie over Zeeuwse thema's
en vatten we het erna samen. Tenslotte kan
er online nagepraat worden.
De officiële uitnodiging volgt via het partijbureau rond 15 juni.
Graag tot dan!
Namens CDA Zeeland,
Jo-Annes de Bat
Hannie Kool-Blokland
Easther Houmes

Den Haag
Op initiatief van het CDA heeft de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) onlangs een advies uitgebracht
aan het kabinet over noodhulp aan ontwikkelingslanden in
Afrika. Volgens CDA-woordvoerder Anne Kuik komt de klap
van de coronacrisis in Afrika extra hard aan. Deze week
ging de Tweede Kamer hierover in debat.
Samen met D66 en CU diende het CDA een motie waarin
de regering wordt opgeroepen om het AIV-advies als leidraad te gebruiken voor zowel de financiering van de wereldwijde aanpak van het coronavirus, als voor het opstellen
van het budget voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor de jaren 2020 en 2021.

Anne Kuik CDA-woordvoerster

Anne Kuik is van mening dat we juist in
crisistijd moeten omkijken naar arme landen, ook vanuit eigenbelang: “Als we Afrika nu aan het lot overlaten, dan zullen de
gevolgen van deze crisis ons nog lang
naslepen. Toename in sterfte, hongersnood en een nieuwe generatie die niet
opgroeide met scholing en perspectief.
We kunnen de nieuwe toestroom van
vluchtelingen haast voorspellen. En nú
kunnen we er nog iets aan doen.”

Vergaderen in Coronatijd
In de vorige nieuwsbrief heb ik iets geschreven over het digitaal vergaderen
door de raad, de commissies en de
fracties. Digitaal vergaderen was is in
maart en april de norm. In mei konden
we gelukkig weer steeds meer over
gaan tot vergaderingen waarbij de leden fysiek aanwezig zijn. Uiteraard conform de RIVMnormen, dus op minimaal 1,5 meter afstand. De raadzaal is daarvoor anders ingericht. Het gevolg is dat er
geen ruimte is voor het publiek. Belangstellenden kunnen de vergaderingen voorlopig dus alleen maar digitaal volgen. Insprekers kunnen wel fysiek aanwezig
zijn. Het zal nog wel even duren voordat we weer terug
kunnen gaan naar de normale situatie.

Het landelijk CDA en de senioren.
Het CDA kent vele senioren/gepensioneerden, die menen een eigen belangenbehartiging te moeten hebben.
Daarom is er landelijk het CDA-Senioren platform opgericht en actief binnen onze partij.
Dit CDA- Seniorenplatform adviseert o.m. het partijbeRaad- en commissievergaderingen mei en juni 2020 stuur inzake het verkiezingsprogramma en de kieslijsten
In mei en juni zijn een veelheid van onderwerpen aan
voor de 2e Kamer, de Provinciale en gemeentelijke afdede orde geweest in de vergaderingen van de raad en
lingen met als uitgangspunt de seniorenbelangen.
commissies. Genoemd kunnen worden:
Zo kwam namens de CDA Senioren onze Zeeuwse Len- Maatregelen om de gevolgen van de Corona-crisis
ny Geluk- Poortvliet voor de 2e Kamerverkiezingen van
voor ondernemers te verzachten zoals:
2017 hoger op de lijst (20).Zij werd op 31 oktober 2017
0 Belastingmaatregelen (bijv. minder
lid van de 2e Kamer.
precariobelasting voor terrassen);
0 Het tijdelijk mogen uitbreiden van terrassen;
Het provinciale CDA en de senioren
0 Het eenmalig toestaan van winterkamperen bij
Elke provincie heeft een 2-tal afgevaardigden naar het
minicampings.
CDA Algemeen Bestuur van het platform, waar dus ook
- Uitstel van invoering van een gedifferentieerd
andere seniorengroepen welkom zijn. Zo neemt het CNV
tarief voor de afvalstoffenheffing.
formeel deel aan het platform en – indirect – de KBO/
- De randvoorwaarden voor herontwikkeling van het
PCOB- ouderenorganisatie, doordat nogal wat CDANehallenniagebied.
bestuursleden lid zijn van deze bonden.In Zeeland be- De Gebiedsvisie Veerse Meer (fase I);
staat het CDA- Senioren Zeeland (SZ) Platform uit 4 le- De keuze van een duintrap bij het Schermershoofd in den. Voorzitter is Sien de Mol Marcusse. Secretaris is
Westkapelle;
Piet Clarisse. Zij nemen beiden deel aan het Landelijk
- Het verplaatsen van de Peuterspeelzaal en het Rode Senioren(LS) overleg. Daarnaast is Sien de Mol ook lid
Kruisgebouwtje in Meliskerke
van het Algemeen Bestuur van het CDA- Zeeland.
- In deze nieuwsbrief wordt op enkele van deze onder
Aandachtspunten.
werpen nader ingegaan.
Het CDA-SZ stelt zich dus ook tot doel de belangen van
Inmiddels zijn deze week de hoofdlijnen van de financi- de Zeeuwse senioren te behartigen. Daarbij is naast de
ële maatregelen bekend geworden die het college wil
verkiezingen-advisering de aandacht gericht op de volnemen voor 2021 e.v. om de ingrijpende financiële gegende onderwerpen:
volgen van Coronacrisis voor de gemeente op te van– Behoud en verbetering van koopkracht en pensioen;
gen. De raad vergadert daar op 2 juli over. Elders in
– Bestrijding kwetsbaarheid (kwaliteit van leven,
deze nieuwsbrief/ In de volgende nieuwsbrief kunt u
eenzaamheid, participatie)
hierover meer lezen.
– Gezondheid (behoud en verbetering, algemeen en
specifiek)
Fractievoorzitter Leen Meijers
– Wonen (seniorenhuisvesting, sociale veiligheid en
basisvoorzieningen)
–
Zingeving
(vrijwilligerswerk, kennis en ervaring delen,
Introductie van het CDA-Senioren Platform
digitaal vaardig zijn)
Zeeland
– Samenwerking met andere seniorenorganisaties op
lokaal niveau.
Algemeen.

Het CDA kent als volkspartij ook het CDA- Vrouwenberaad (CDAV) en een jongeren afdeling, het CDJA.
Deze CDA-groeperingen hebben zelfs elk eigen Statuten en een Huishoudelijk Reglement. Beide groeperingen dienen als “kweekkamer “ voor de partij, denk
bijv. aan onze Ad Koppejan, destijds landelijk CDJAvoorzitter . Hij werd later 2e Kamerlid voor het CDA en
coördineerde nog onlangs de bijdragen voor het verkiezingsprogramma CDA in de Provinciale Staten van
Zeeland.

Contactpersoon
Om deze doelen te bereiken streven de CDA-SZsenioren er naar per CDA-afdeling in Zeeland een contactpersoon te hebben ,liefst op bestuurlijk niveau. Voor
de het CDA-Veere is dat Jan Braam.
Met hartelijke groet,
Namens de CDA-SZ- senioren
Rob van de Bank

Waterschapsnieuws
CDA fractie
Fijn dat ik voor de leden
en sympathisanten van
het CDA Veere de digitale
pen ter hand mag nemen
om jullie bij te praten wat
de CDA fractie de afgelopen periode heeft bezig
gehouden in het waterschapswerk. Als ik de
onderwerpen die passen in de toegestane 500
woorden lees zie ik dat het werk van het schap
en de rol die de CDA fractie hierin heeft steeds
meer gericht is op het omgaan met de gevolgen van meer extreme omstandigheden van
het weer/klimaat. Belangrijk is dan ook om te
signalen dat een meer duurzame ontwikkeling
van onze economie ook veel schade kan voorkomen. De huidige Coronatijd waarin we nu
zitten kan op dit vlak ook kansen bieden! Het
waterschap doet daar als het aan de CDA fractie ligt samen met de andere overheden mee
om dit beleid uitvoering te geven omdat dit op
lange termijn ook weer effect heeft op de uitvoerende taken van het waterschap. Waarvan
hieronder een selectie.
Voorjaarsstormen
Het lijkt al weer ver achter ons te liggen maar
februari hadden we zowat ieder weekend een
storm. De schade aan de stranden was aanzienlijk. Het waterschap heeft de noodzaak
van het aanvullen van de stranden met zandsuppleties aangetoond door snel metingen te
doen met de peilboot van het schap. Vervolgens is er wel discussie geweest met het Rijk
of deze werkzaamheden wel of niet konden
doorgaan vanwege het stikstofdossier. Duidelijk is geworden dat dit wel gewoon kan worden
opgepakt onder beheer en de voorbereidingen
voor uitvoering zijn ingang gezet.
Droogte; zoetwaterwater
Ondanks de buien van 17 juni jl. lijkt het er op
dat we in drie jaar tijd alle vormen van extreme
droogte ervaren. De lijn die de CDA fractie in
vorige periode heeft ingezet om zoetwater
voorziening binnen het waterschap meer aandacht te geven wordt versterkt. Gezamenlijk
met andere partijen gaan we aan de slag om
zowel voor de korte als de lange termijn structurele duurzame oplossingen en strategieën in
beeld te brengen waardoor schade door
droogte aan alle functies (landbouw, natuur en
bebouwing) zoveel mogelijk voorkomen wordt.
De CDA fractie vindt dat het waterschap hierin
meer een leidende rol moet pakken. Met de
uitrol van het landelijke deltaplan zoetwater
liggen er ook kansen.

Er is in Zeeland geen oplossing of strategie one-sizefits-all, maar zullen ingegeven worden door de ligging
van de gebieden en ook door de ontwikkeling in sectoren. Wilt u met ons hierover van gedachten wisselen dan hoor ik dit graag.
Verdeelsleutel belastingen; Kostentoedeling
Om de 5 jaar stelt het waterschap een verdeelsleutel
vast de zogenaamde kostentoedelingsverordening
waarmee de kosten verdeeld worden over de heffingen ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuur.
Het voorstel komt 25 juni in de Algemene vergadering en wordt vervolgens ter inzage gelegd. In het najaar worden de inspraakreacties behandeld en stelt
de AV de verordening vast. Vanaf 2021 wordt de
kostentoedelingsverordening toegepast in de belastingsaanslagen die worden opgelegd. De CDA fractie
zet in op een evenwichtige verdeelsleutel.
Tot slot
Wilt u meer weten of van gedachten willen wisselen
dan hoor of lees ik dat graag carla.michielsen@scheldestromen.nl of 06-22864320

CDA INFO
Op het moment dat ik dit schrijf, is eigenlijk het
wachten op het pakket Wientjes een van de belangrijkste zaken voor Provinciale Staten. Dat
klinkt erg passief, maar zo zit dat toch niet.
Provinciale Staten worden heel goed meegenomen door het college en we worden bijna van
week tot week bijgepraat wat er in het pakket zit
en hoe ver het staat met de gesprekken van
Wientjes in Den Haag. De input van de Staten
en de bijdragen worden goed meegenomen
door het college en ook door Wientjes. Ik kan
nu nog niet op de inhoud ingaan, ondanks het
feit dat er vanuit Den Haag al wat is gelekt over
het pakket. Maar dat is nog slechts een onderdeel van het geheel en zolang de onderhandelingen lopen, is het niet goed om die te verstoren. Zeeland zet nog steeds in op een structurele versterking van de economie.
Lastig is dat allerlei actiegroepen ook nog onderdelen in het pakket proberen te krijgen, zoals de Tunnel Tolvrij. Ik snap heel goed dat dit
punt wordt gemaakt, maar ik zou zelf huiverig
zijn om een eenmalig bedrag te vragen in het
pakket – dat dan in mindering komt op het totale
pakket – waarmee de tol wordt afgekocht die
over twaalf jaar er sowieso al af is. Daar komt
nog bij dat het CDA in maart 2019 een initiatiefvoorstel heeft ingediend, dat unaniem is aangenomen, om de meeropbrengst van de Westerscheldetunnel in te zetten voor een tariefverlaging voor de veelgebruikers. Die is in januari
2020 ingevoerd, waardoor een veelgebruiker
nog slechts 2 euro per passage betaalt. Bovendien krijgen veel mensen die voor hun werk
de tunnel door moeten, de tol vergoed van hun
werkgever. Ook is in het aangenomen initiatiefvoorstel vastgelegd dat als de meeropbrengsten nog verder toenemen, dat dan de volgende stap zal zijn om die gelden in te zetten voor
een verkorting van de tolperiode.
We hebben net de cijfers over 2019 van de
Westerscheldetunnel ontvangen. Die zijn ronduit positief! Natuurlijk zal Corona invloed hebben dit jaar en zal het gebruik door het thuiswerken gedaald zijn. Daar moeten we rekening
mee houden.

Voor het CDA is structurele werkgelegenheid
hét belangrijke punt in het pakket, naast een
verbetering van de infrastructuur, en een versterking van de kennisfunctie in het onderwijs in
Zeeland.

Natuurlijk moeten we
ook aan het imago werken. Dat is ook belangrijk! Het is niet voor
niets dat Zeeland het
onderwerp Zichtbaar
Zeeland tot een van de
strategische projecten
heeft gemaakt. Komende Statenvergadering
staat de richtingennotitie
Zichtbaar Zeeland dan
ook op de agenda. Het bijstellen van het imago –
zeker na de farce van de mariniers die niet willen
komen - vraagt een lange adem. We moeten laten zien dat het goed wonen, werken en recreëren
is in Zeeland. Maar Zeeland staat ook voor de
grote uitdaging om voldoende en goed opgeleid
personeel aan te trekken.
Al die dingen samen vragen om een goede marketingorganisatie. Die moet er begin volgend jaar
staan. Die moet zich bezig houden met Imago
Zeeland, met Talent Attract (arbeidsmarketing),
met toeristische marketing, met promotie en acquisitie van ondernemers en investeerders in
Zeeland en tenslotte met de digitale strategie en
de digitale infrastructuur. Er is natuurlijk intussen
al wel heel veel gedaan, omdat de provincie
Zeeland zelf deze kar heeft getrokken. De eerste
resultaten daarvan zijn heel bemoedigd.
Een volgende keer zal ik hier meer over melden.
Hannie Kool
Fractievoorzitter CDA Provinciale Staten
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