
5. Sport, cultuur en recreatie



Doelstellingen

D.5.01 Stimuleren van sport en bewegen door het faciliteren van sportaccommodaties  
(NOC*NSF normen) en -voorzieningen en het verlenen van subsidies voor activiteiten.

Een speerpunt in de sportnota 2016 is het zorgen voor een toegankelijk beweegaanbod. Bewegen 
moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn. We stimuleren een actieve 
gezonde leefstijl. Daarom ondersteunen we projecten en activiteiten die hieraan een bijdrage leveren.
Ook zorgen we voor een goed en toegankelijk aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties die 
voldoen aan de NOC*NSF normen.  De buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) zijn zelf 
verantwoordelijk voor (het onderhoud aan) de kleedaccommodatie en de kantine. Het onderhoud aan 
en vernieuwing van de tennisbanen is een verantwoordelijkheid van de tennisverenigingen. We 
streven ernaar om ook het veldonderhoud van de voetbalcomplexen te privatiseren. Alleen bij het 
voetbalcomplex Veere is het veldonderhoud geprivatiseerd. Naast het faciliteren en ondersteunen in 
accommodaties richten we ons ook op de natuurlijke omgeving die moet uitdagen om te bewegen.
 

Stand van zaken
Voor het jaar 2017 hebben we subsidies verleend aan verschillende sportverenigingen. Naast 
deze jaarlijkse subsidies hebben we ook een bijdrage van € 500 verleend voor de 
Breedtesportactiviteiten van een parabeachvolleybaltoernooi in juli in Zoutelande. 
In het kader van de verlenging privatiseringsovereenkomsten voetbal zijn we bezig met een 
brede verkenning buitensport. Tijdens deze gesprekken verkennen we ook de mogelijkheid 
van privatisering veldonderhoud, een van de punten uit het coalitieprogramma. Het 
tussentijdse resultaat koppelen we naar verwachting in juni terug.

Maatregelen

5.001 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Sport 2017

De prioriteiten voor 2017 nemen we op in een uitvoeringsprogramma. We werken daarin samen met 
verschillende partners zoals het onderwijs. Ook de combinatiefunctionaris en de buurtsportcoaches 
hebben een belangrijke taak in de uitvoering.
Projectleider/budgethouder: Kaashoek Lisette
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
In het uitvoeringsprogramma sport 2017 staan de prioriteiten voor 2017. We werken daarin 
samen met verschillende partners zoals het onderwijs. Ook de combinatiefunctionaris en de 
buurtsportcoaches hebben een belangrijke taak in de uitvoering. Dit uitvoeringsprogramma 
ontving u op 2 februari 2017 ter kennisname. 
We voerden alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 2017 uit. Een aantal van deze 
activiteiten lopen nog door in 2018 zoals het Living Lab IKC Zoutelande en de inzet van de 
sportambassadeur. 
Succesvolle projecten in 2017 waren onder andere: 
 -  de fittest voor senioren. 216 mensen deden mee in de woonzorgcomplexen in onze 
gemeente en bij fysiofitness De Driehoek; 
- SportDoeMee basisscholen. In het schooljaar 2016/2017 verspreidde  we opnieuw een 
boekje van SportDoeMee verspreid aan de leerlingen van de basisscholen (in plaats van een 
flye). Hierdoor namen aanzienlijk meer kinderen deel ten opzichte van vorig schooljaar. In 
totaal meldde 201 kinderen (18,3%) zich aan(peildatum: 31 mei 2017). De doelstelling van 15 
% uit werkprogramma is hiermee behaald. In 2016 deden er in totaal 74 (6,6 %) van de 1128 
kinderen mee.     
Tijd
Geen bijzonderheden. We hebben alle activiteiten in 2017 uitgevoerd. Met een aantal 
activiteiten zijn we gestart en deze lopen ook door in 2018 zoals het Living Lab Zoutelande.
Geld
Bij het uitvoeringsprogramma 2017 is ook een begroting opgenomen. We hebben over 2017 
een klein overschot van ca. € 4.000.



5.002 Uitvoeren maatregelen tegen konijnenoverlast sportvelden tweede fase

De afgelopen jaren is de overlast door konijnen op de sportvelden toegenomen. De konijnen graven in 
de velden en hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. We hebben in het verleden diverse maatregelen 
getroffen maar geen van deze maatregelen is voldoende geweest. Daarom gaan we rondom de  
velden gaasafrasteringen plaatsen. In 2016 hebben we de hoofdvelden aangepakt. In de tweede fase 
in 2017 treffen we maatregelen aan de overige velden waar dit nodig is.
 
Projectleider/budgethouder: Kaashoek Lisette
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 15-09-2017 
Gereed

Kwaliteit
In 2016 plaatste we rondom de  hoofdvelden van VV Domburg, VV Oostkapelle, VV 
Serooskerke en VV De Noormannen gaasafrasteringen.  Dit was de eerste fase. In 2017 
stelde u financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van de tweede fase. 
In maart en april 2017  hebben we een (1-op-1) evaluatie met de clubs gehouden over de 
eerste fase. Met de uitkomsten van deze gesprekken maakte we een plan voor de uitvoering 
tweede fase. De verenigingen gingen met dit plan akkoord. Op 20 juni 2017 stemde  we 
daarom in met de aanpak tweede fase maatregelen konijnenoverlast. Rond de tweede velden 
van de voetbalcomplexen in Domburg, Oostburg, Serooskerke en Westkapelle plaatste we in 
de zomerperiode een gaasafrastering. We kozen ervoor om betonplaten aan te leggen, omdat 
dit de meest duurzame oplossing is. De verenigingen namen de helft van de meerkosten voor 
betonplaten voor hun rekening. Bij voetbalvereniging De Meeuwen omheinden we een extra 
deel van het complex. Op verzoek van de club kozen we ook hier voor maatwerk. De 
werkzaamheden zijn naar tevredenheid van zowel de verenigingen als de gemeente 
uitgevoerd.
Tijd
We hebben de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd. 
 
Geld
  
Dit is conform de financiële planning. 
In de tweede fase hebben we gekozen voor de meest duurzame oplossing, namelijk het 
leggen van betonplaten. De meerkosten hiervan nemen we voor de helft voor onze rekening. 
De verenigingen betalen het andere deel. 
De extra kosten van € 8.561 hebben we gedekt uit de budget "duurzaamheid 
sportaccommodaties" (€ 5.000) en via "onvoorzien incidenteel"(€ 3.561).

5.003 Verlengen privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen inclusief onderzoek 
privatisering veldonderhoud

In december 2015 heeft de raad een procesvoorstel vastgesteld voor de verlenging van de 
privatiseringsovereenkomsten voetbalcomplexen inclusief veldonderhoud (I).  Na de 
inspiratiebijeenkomst eind april gaan we in het najaar van 2016 in gesprek met de verenigingen en 
mogelijk met andere stakeholders. Met de resultaten uit deze gesprekken doen we een voorstel over 
de verlenging van deze overeenkomsten en eventueel privatisering van veldonderhoud.
Projectleider/budgethouder: Kaashoek Lisette
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
In december 2015 stemde u met het procesvoorstel “brede verkenning buitensport” in. 
Aanleiding voor de start van dit proces is het aflopen van de (eerste) erfpachtovereenkomst 
voetbal op 31 december 2017 (VV Serooskerke). Ook staat in het coalitieprogramma 2014-
2018 dat we bij
verlenging van deze erfpachtovereenkomsten de mogelijkheid van privatisering veldonderhoud 
onderzoeken. 
Na de inspiratiebijeenkomst in april 2016 en de dialogen Maatschappelijk Vastgoed volgde de 
volgende stap. We gingen in 2017 in gesprek met de voetbalverenigingen, korfbalvereniging 
en een aantal andere betrokken partijen (zoals stads- en dorpsraden, sportaanbieders en 
sportbonden) over hun ambities voor de toekomst en hun ideeën voor privatisering 



veldonderhoud. Dit deden we via interviews en groepsgesprekken. Tijdens een bijeenkomst op 
5 juli 2017 koppelde we de resultaten van deze gesprekken terug naar de betrokken partijen. 
We maakte tussentijds de kanttekening dat privatisering veldonderhoud niet voor 31 december 
2017 gerealiseerd wordt. Samen met de verenigingen moeten we namelijk een aanpak en 
tijdpad afspreken voor privatisering veldonderhoud. Toen kondigde we al aan dat de gemeente 
de erfpachtovereenkomsten voor wat betreft de opstallen met een aantal jaren verlengd, 
rekening houdend met het tijdpad privatisering veldonderhoud. Op 5 december 2017 besloten 
wij  de erfpachtovereenkomst met VV Serooskerke, VV Oostkapelle, VV Domburg en VCK te 
verlengen met een periode van maximaal vijf jaar. Ingeval van positieve besluitvorming over 
privatisering veldonderhoud sluiten we nieuwe erfpachtovereenkomsten af. U ontving dit 
besluit op 14 december 2017 ter kennisname. 
Tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere van oktober 2017 maakte we een afspraak over 
de eerste vervolgstap. In het eerste kwartaal van 2018 organiseren we een voorlichting over 
de privatisering veldonderhoud.  

 
Tijd
Het proces loopt tot nu toe volgens planning. 
Een eventuele privatisering veldonderhoud heeft niet per 1 januari 2018 plaats gehad. De 
verenigingen hebben meer tijd en informatie nodig. De erfpachtovereenkomsten hebben we 
wel tijdig verlengd (voor een periode van 5 jaar). 
 
Geld
In 2017 zijn er nog geen kosten gemaakt.

5.004 Realiseren van (mobiele) speelvoorzieningen

De gemeenteraad heeft via de Kadernota 2016 eenmalig € 25.000 beschikbaar gesteld voor het 
realiseren van (mobiele) speelvoorzieningen. In 2017 maken we hiervoor een plan en voeren dit uit. 
We betrekken onder andere de Jeugdraad hierbij.
Projectleider/budgethouder: Kaashoek Lisette
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
Wij kochten in 2017 drie verschillende mobiele speelvoorzieningen die passen binnen het 
budget. De aanschaf overlegde we met de Jeugdraad.
Tijd
In maart 2018 plaatsen we de nieuwe mobiele speelvoorzieningen.
Geld
In de begroting 2017 is een bedrag van € 25.000 opgenomen. Dit is het kader voor de 
offerteaanvraag die we hebben gedaan. Het offertebedrag past binnen dit budget.

5.005 Realiseren van een mountainbikeroute

MTB-rijden is een populaire buitensportactiviteit. In de Sportnota 2016-2018 is het realiseren van een 
MTB-route in Veere als ontwikkeling genoemd bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten”.  Daarom 
hebben wij ons in het voorjaar van 2016 uitgesproken voor realisatie van een mountainbikeroute. 
Initiatiefnemer is mountainbikevereniging Zeeuwse Kust, de rol van de gemeente is regisserend en 
ondersteunend.
Projectleider/budgethouder: Kaashoek Lisette
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
In de Sportnota 2016-2018 is het realiseren van een MTB-route in Veere als ontwikkeling 
genoemd bij het speerpunt “Omgeving en faciliteiten”.  Daarom spraken wij ons in het voorjaar 
van 2016 positief uit voor realisatie van een mountainbikeroute. Initiatiefnemer is 
mountainbikevereniging Zeeuwse Kust, de rol van de gemeente is regisserend en 
ondersteunend. 
Op 27 juni 2017 stemde we met het projectplan in.  Daarin stelde wij onder andere de aanpak, 



rolverdeling en risico's vast.  Hierbij gaven we een positieve intentie af voor een gemeentelijke 
financiële bijdrage voor de realisatie van de route. Met het waterschap en Zeeuwse 
Kust bereikte  we in september 2017 overeenstemming over de realisatie van een route 
Valkenisse-Zoutelande. 
Op 25 oktober 2017 namen we kennis van de mountainbikeroute Vlissingen die als start en 
finish Vlissingen heeft.  Deze route wil initiatiefnemer Zeeuwse Kust uitbreiden naar Veers 
grondgebied (omgeving Dishoek, Zoutelande, Biggekerke).  We hebben deze deelroute in het 
eerste kwartaal van 2018 vastgesteld. 
De komende jaren werkt Zeeuwse Kust aan de routes Westkapelle en Oostkapelle.
Tijd
We zijn in 2016 gestart met dit proces. Het initiatief komt van mountainbikevereniging Zeeuwse 
Kust. Omdat ze in 2017 de route in Vlissingen hebben gerealiseerd, heeft de vereniging in 
2017 minder tijd gehad voor het werken aan een route in Veere.
Geld
We hebben een positieve intentie afgegeven voor een financiële bijdrage van € 5.500 voor een 
ingediende subsidieaanvraag bij de Provincie.

Doelstellingen

D.5.02 Kunstparticipatie

Inwoners en toeristen kunnen zowel passief als actief deelnemen aan kunst en cultuur. Dit geldt in het 
bijzonder ook voor leerlingen op de Veerse basisscholen.

Stand van zaken
In samenwerking met de Muziekschool Zeeland en Kunsteducatie Walcheren werken we aan 
een deelname van leerlingen uit het basisonderwijs aan cultuuractiviteiten.  
Via kunst in de openbare ruimte en verschillende artistieke  evenementen kunnen inwoners 
kunst  ervaren.

Maatregelen

5.006 Beeldende kunst in openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen realiseren

Wij ondersteunen  initiatieven voor de realisatie van kunstwerken  in de kernen. Wij onderhouden 
bestaande kunstwerken op basis van een onderhoudsplan.
Projectleider/budgethouder: Cijsouw Suzan
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2014 
Gestart

Kwaliteit
In 2016  besloot  de raad  een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een 
kunstwerk in Serooskerke. De kunstadviescommissie selecteerde drie kunstenaars. Alle drie 
de kunstenaars maakten een schetsontwerp. De schetsontwerpen zijn gepresenteerd.  De 
kunstadviescommissie, inclusief twee leden van de dorpsraad Serooskerke, selecteerden twee 
kunstwerken, deze twee ontwerpen legden we voor aan de inwoners van Serooskerke. 
Inwoners hebben 1  kunstwerk geselecteerd.  Wij geven dan opdracht dit kunstwerk te 
maken.   De geselecteerde kunstenaar is Iris Le Rütte. Oplevering was op 9 maart 2018.
Tijd
Omdat de  geselecteerde kunstenaars aangaven meer tijd nodig te hebben voor een kwalitatief 
goed ontwerp en realisatie van het kunstwerp is de oplevering nu, na overleg met de 
dorpsraad/kunstadviescommissie, verplaatst naar 9 maart 2018..
Geld

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)

De ZMS verzorgt op basisscholen, bij muziekverenigingen en particulieren muzieklessen. Zoals is 
vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling leggen we jaarlijks de begroting voor het komende jaar 
en de jaarrekening van het afgelopen jaar aan u voor.
De Zeeuwse Muziekschool is momenteel bezig met een nieuwe toekomstvisie. Belangrijk onderdeel in 
deze toekomstvisie is de integratie van muziekonderwijs in het basisonderwijs. Het doel is dat de 
toekomstvisie in het voorjaar van 2017 gereed is.



Daarnaast stimuleren we lokale initiatieven voor muziek in het basisonderwijs en brengen daarvoor 
verschillende partijen met elkaar in contact o.a. muziekverenigingen, Zeeuwse Muziekschool en 
basisscholen.
Projectleider/budgethouder: Cijsouw Suzan, Francke Ard-Jan
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-07-2016 
Doorlopend

Kwaliteit
De ZMS verzorgde  ook in 2017 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en 
voor particulieren.  In de raadsvergadering van juni 2017 stemde u in met de jaarstukken 2016 
en Begroting 2018.  2017 was voor de ZMS een omslagjaar na diverse jaren van 
bezuinigingen, terugloop in leerlingaantallen en inkrimping.  Ook besloten 2 gemeenten, 
Vlissingen en Sluis uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling. Zij betalen hiervoor een 
uittreedsom die zo berekend wordt dat de andere gemeenten geen hogere kosten krijgen. 
2017 stond verder in het teken van een nieuwe toekomstvisie. Kern daarvan is een overgang 
naar meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden per gemeente. Daarnaast blijft er een 
basispakket dat alle gemeenten afnemen. Daarnaast ligt er in de toekomstvisie meer nadruk 
op ‘muziek in het basisonderwijs’. U stemde in oktober 2017 in met de Toekomstvisie. Dit sluit 
aan bij ons doel om muzieklessen in het basisonderwijs te borgen en het muziekproject Heel 
Veere Speelt.
Tijd
In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u een positieve zienswijze af te geven over de 
jaarstukken 2016 en begroting 2018. In oktober stemde u in met de toekomstvisie.
Geld
De ZMS sloot het jaar 2015 af met een tekort. Dit tekort kon nog opgevangen worden uit de 
algemene reserve. Ook over 2016 is er een (lager) tekort. De gemeenten moeten 
hierin bijdragen omdat het tekort niet geheel uit de (geslonken) reserve van de ZMS 
opgevangen kan worden. Voor Veere betekent dit een extra bijdrage van € 
4.574.  Belangrijkste reden van het tekort is een combinatie van de bezuinigingen van de 
afgelopen jaren, verhoging van de lesgelden, terugloop in het aantal lesuren en de 
frictiekosten als gevolg van de afvloeiing van personeel. De ZMS is daarom overgegaan op 
deeltijdontslagen. De verwachting is dat 2016 een omslagjaar was en dat vanaf 2017 er weer 
een positief saldo gepresenteerd kan worden. 
 

5.008 Omslag muziekonderwijs op basisscholen

Een doelstelling uit het coalitieprogramma is om muziekonderwijs via de Zeeuwse Muziekschool meer 
te integreren in het basisonderwijs. Momenteel maakt de Zeeuwse Muziekschool al deze omslag, 
maar het kost tijd om de organisatie daarop in te richten. We zijn met basisscholen uit de gemeente 
Veere in gesprek over activiteiten rond muziekonderwijs op de Veerse basisscholen, in samenwerking 
met muziekverenigingen en de Zeeuwse Muziekschool. Een deel van de kosten kunnen gedekt 
worden uit  het reguliere budget voor de muziekschool, de subsidies aan de muziekverenigingen en 
eigen bijdrage van de deelnemende partijen. Dit is echter niet voldoende om het totale project te 
bekostigen. We ramen voor 2017 en 2018 incidenteel € 20.000.
Projectleider/budgethouder: Francke Ard-Jan
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
Bij de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor de jaren 2017 en 2018 voor 
het stimuleren van  muziekonderwijs op de Veerse basisscholen. Wij maakten hiervoor 
afspraken met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Het 
resultaat is het muziekproject Heel Veere Speelt. In dit project kregen leerlingen op Veerse 
basisscholen muzieklessen en leerden een instrument bespelen. Na 10 weken gaven ze een 
slotoptreden ouders, familie en vrienden. 
Alle basisscholen konden in 2017 meedoen aan het project, binnen de middelen die u 
daarvoor beschikbaar heeft gesteld. De ervaringen van alle verenigingen, scholen én de 
leerlingen waren vrijwel uitsluitend positief. Verschillende muziekverenigingen hielden nieuwe 
leden over aan dit project. Ook richtten de muziekverenigingen eind 2017 spontaan een ‘Veers 
leerlingenorkest’ op. Heel Veere Speelt loopt nog door in 2018. Daarna is het de bedoeling dat 



de activiteiten geborgd worden binnen scholen, verenigingen en ZMS. Belangrijk middel 
hiervoor is de rijkssubsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Meer dan de helft van de Veerse 
basisscholen deed hierop een beroep met ondersteuning vanuit de gemeente. 
 
Tijd
Het project Heel Veere Speelt is in oktober 2016 gestart en loopt nog door in het schooljaar 
2017/2018.
Geld
Alle basisscholen kunnen meedoen aan het project, binnen de middelen die u daarvoor 
beschikbaar heeft gesteld.

Doelstellingen

D.5.03 Instandhouding cultureel erfgoed

Op basis van de Structuurvisie Cultuurhistorie geven we het cultuurhistorische erfgoed een duidelijke 
plek in de ruimtelijke planvorming met als uitgangspunt "behoud door ontwikkeling". 
Cultuurhistorisch erfgoed kent een economische , ruimtelijk esthetische, educatieve en 
duurzaamheidswaarde. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de cultuurhistorie ontwikkelingsgericht. In 
hoofdstuk 8 onder Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van 
ontwikkelingen  is dit verder uitgewerkt.

Stand van zaken
Er is een werkframe Cultureel Erfgoed ontwikkeld waarin we de ambitie en de aanpak met de 
stakeholders (extern en intern) in kaart brengen. 
Vervolgens gaan we bij de stakeholders te rade hoe we het cultureel erfgoed meer onder de 
aandacht kunnen brengen en om de mogelijkheden voor uitvoering  te onderzoeken.

Maatregelen

5.009 Samenwerking UCR m.b.t. educatie, kunst en cultuur

In 2015 zijn we de samenwerking aangegaan met de University College Roosevelt (UCR). In 2016 
organiseren zij op het gebied van Arts&Design diverse activiteiten in Veere, zoals onder meer satelliet 
colleges in het Stadhuis, een Summer School met internationale bijdragen van studenten en 
docenten.  Daarnaast schuiven wij samen met UCR onze expertise en activiteiten samen om in het 
kader van Campus Zeeland één van de kennis- en innovatietafels in te vullen. Wij denken dan aan 
een Innovatie & Kennis Werkplaats toerisme, als proeftuin voor duurzame initiatieven op het gebied 
van cultuurtoerisme met gebruikmaking van het natuurlijk kapitaal van de stad Veere en haar directe 
omgeving.  Het is onze intentie om het pilotjaar met 4 jaar te verlengen. Hiervoor ramen we structureel 
€ 25.000 vanaf 2017. Voor capaciteit in 2017 ramen we ook eenmalig € 25.000 in 2017.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Projectleider/budgethouder: Nuhaan- van Amelsfoort Denise, Schaap Tiny
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017 
Gereed

Kwaliteit
UCR en Veere zijn de twee lead-partners voor het oprichten van het 'kennis-en 
innovatienetwerk Proeftuin duurzame initiatieven cultuurtoerisme Veere'. Dit is een proeftuin 
voor duurzame initiatieven op het gebied van cultuurtoerisme in Veere en haar directe 
omgeving. We hebben voor het opstellen van een plan van aanpak  van provincie Zeeland een 
subsidie van maximaal €10.000 ontvangen. Dit plan van aanpak is in oktober 2017 met een 
pitch gepresenteerd. In december 2017 heeft provincie Zeeland besloten om geen 
vervolgsubsidie toe te kennen voor de kennisinnovatiewerkplaats.
Tijd

Geld

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief beheert de gemeentelijke archieven en de historische (kunst)collectie. Verder 
organiseert het Zeeuws Archief activiteiten om de toegankelijkheid van de collectie te 
bevorderen. Zoals is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling leggen we jaarlijks de begroting 
voor het komende jaar, de kadernota en de jaarrekening van het afgelopen jaar aan u voor.



 
Projectleider/budgethouder: Cijsouw Suzan, Francke Ard-Jan
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-03-2015 Einddatum: 01-07-2016 
Doorlopend

Kwaliteit
Het Zeeuws Archief voerde ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, 
beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie. 
In de raadsvergadering van juni 2017 besloot u om een positieve zienswijze af te geven over 
de jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017, conceptbegroting 2018 en de Kadernota. 
Net als in 2016 stemde u in met een bijdrage in het tekort dat ontstaan is als gevolg van het 
vertrek van de rechtbank. Voor 2016 ging het om een bedrag van € 2.612. In de begroting 
2017 verder gaat het om een bedrag van € 4.955. Waarschijnlijk valt dit bedrag iets lager uit bij 
de jaarrekening 2017 van het Zeeuws Archief. De totale bijdrage voor Veere over 2017 zal 
naar verwachting iets hoger zijn in de jaarrekening 2017. Dit komt onder andere door een 
stijging van de salariskosten en de indexering van de bijdragen van het Rijk (en de 
gemeenten). 
2017 stond ook in het teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot om 
overheidsinformatie digitaal toegankelijk te maken en te houden. Voor Veere voerde het 
Zeeuws Archief een pilot uit voor het raadsinformatiesysteem. De resultaten van deze pilot zijn 
aan u gepresenteerd tijdens de commissie MO in september 2017.
Tijd
In juni 2017 besloot u om een positieve zienswijze af te geven over de jaarstukken 2016, 1e 
begrotingswijziging 2017, conceptbegroting 2018 en de Kadernota.  De 2e begrotingswijziging 
is besproken in het DB van oktober en vastgesteld in het AB van december. 
 
Geld
In 2016 bleek dat er als gevolg van het opzeggen van de huur van depotruimte door de 
rechtbank een tekort ontstaat op de meerjarenbegroting. Gemeente Veere draagt voor een 
relatief klein deel bij in dit tekort (3%). Voor 2016 gaat het om een bedrag van € 2.612. U 
stemde hier in 2016 al mee in,  Voor 2017 en verder gaat het om een bedrag van € 4.955. In 
de raadsvergadering van juni 2017 besloot u in te stemmen met een bijdrage in dit tekort. 
De 2e begrotingswijziging 2017 laat een hogere bijdrage voor Veere zien. Dit komt enerzijds 
door de stijging van salariskosten, maar ook door een hogere rijksbijdrage. Volgens de GR 
volgen Middelburg en Veere de bijdrage van het Rijk. 
  
 

5.011 Onderzoek beter economisch benutten gemeentelijke monumenten / cultureel 
erfgoed

Uit de 1e fase van het onderzoek naar een monumentenstichting, is gebleken dat het 1e doel om via 
verzelfstandiging meer inkomsten te genereren, niet haalbaar is. Wel is gebleken dat er voor ons 
cultureel erfgoed mogelijk kansen liggen om dit beter te benutten. Dit in relatie met o.a. het toeristisch-
recreatief belang, verbreding draagvlak en betrokkenheid van inwoners en organisaties. Daarnaast is 
er een relatie met de Structuurvisie Cultuurhistorie.
Daarom wordt dit jaar nog voorgesteld het onderzoek naar een monumentenstichting af te sluiten, 
maar gelijktijdig een nieuwe opdracht vast te stellen tot onderzoek naar het beter benutten van ons 
cultureel erfgoed.
Projectleider/budgethouder: Heijde Arno, van der
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
In 2017 zijn we gestart met het onderzoek volgens het projectplan "Meer doen met ons 
cultureel erfgoed!" In oktober 2017 stelde de raad  het Plan van aanpak Kijk op Cultuur Veere 
2017-2018 vast. Het cultureel erfgoed maakt ook onderdeel uit van dit Plan.  Het doel, de 
opzet en de werkwijze van dit plan en het onderzoek zijn grotendeels hetzelfde. 
Daarom integreren wij het onderzoek over ons cultureel erfgoed in het Plan van Aanpak Kijk 
op Cultuur. Wij betrekken hierin de gemaakte inventarisatie op basis van het projectplan. 
  



  
 
Tijd
Wordt begin 2018 aan het college voor gelegd en ter kennis van de raad gebracht in plaats 
van eind 2017.
Geld

5.012 Opzetten van een duurzaamheidsproject rijksmonumenten en waardevolle panden

Rijksmonumenten en andere waardevolle panden uit ons erfgoed zijn gebouwd in een tijd dat 
energiebesparing geen item was. Het isoleren van deze panden met respect voor hun waarde vraagt  
onderzoek en een specialistische aanpak.  Per situatie gaan we een voorstel maken. 
Projectleider/budgethouder: Francke Geert
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 15-05-2017 
Gestart

Kwaliteit
Aandachtspunt bij de uitvoering van de structuurvisie Cultuurhistorie is het verduurzamen van 
Monumenten- en cultuurhistorisch waardevolle panden. In 2017 zijn we hiermee gestart door 
de eigenaren van deze panden te informeren over de mogelijkheden. Een flink aantal 
eigenaren gaf aan geïnteresseerd te zijn. Specifiek voor de stad Veere is er een eerste 
informatieavond georganiseerd.
Tijd

Geld

5.024 Stimuleringsregeling waardevolle panden

Het opzetten van een stimuleringsregeling voor de waardevolle panden genoemd in de Structuurvisie 
Cultureel erfgoed. Deze regeling stimuleert het opzetten van een onderzoeksrapport voor grote 
waardevolle panden en/of het behoud van waardevolle elementen. De stimuleringsregeling krijgt de 
vorm van een subsidieregeling.
Projectleider/budgethouder: Francke Geert
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2017 
Gestart

Kwaliteit
Onderdeel van de uitvoering van de  structuurvisie Cultuurhistorie is het opstellen van een 
actuele  lijst met  cultuurhistorisch waardevolle panden. Op 6 juli 2017 stelde u deze lijst met 
bijbehorende subsidieverordening vast. De panden in het buitengebied werden vervolgens 
opgenomen in de 3e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. 
Tijd

Geld

5.025 Publieksboekje over de archeologie in en om Domburg

Het boekje heeft een cultuurhistorisch belang, heeft promotie-waarde én het is een verantwoording 
naar het grote publiek voor het (gemeenschaps)geld dat in archeologisch onderzoek wordt gestoken. 
Er is een budget van €22.000.
Projectleider/budgethouder: Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-12-2017 
Gereed

Kwaliteit
Het bureau Terra Cotta Incognita maakte samen met de Walcherse Archeologische 
Dienst een publieksboek over archeologie in Domburg. Op 1 december 2017 is dit boek 
"Zeeën van Tijd" gepresenteerd in het gemeentehuis.
Tijd



Geld

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie

De Structuurvisie cultuurhistorie vraagt om het monitoren,  evalueren en beheren van de werkvelden 
die in de visie zijn beschreven. We gaan het  project Wederopbouw uitrollen,  een erfgoedverordening 
opzetten,  de gebruiksmogelijkheden van de Grote kerk te Veere begeleiden, een  duurzaam 
monumentenbeleid opzetten.  In het omgevingsplan krijgt het cultureel erfgoed een plaats. 
 
 
Projectleider/budgethouder: Francke Geert
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 06-07-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
Op 1 oktober 2015 stelde u de structuurvisie Cultuurhistorie vast met als motto "Behoud door 
ontwikkeling". Uitwerking daarvan was in 2017 het vaststellen van de lijst cultuurhistorische 
waardevolle panden met een subsidieverordening. De waardevolle panden krijgen in de 
bestemmingsplannen een planologische bescherming. Voor de gebouwen in het buitengebied 
gebeurde dat in de 3e Herziening. 
 
Tijd
Komt in de raad van juni in plaats van april 2015. 
dit vanwege extra controlewerk MIP panden in de buitendienst 
komt in de raad van oktober 2015 vanwege dat de agenda van juni 2015 overvol is 
Plan is om de cultuurhistorische waardenkaart in juli 2015 aan het college voor te leggen 
april 2016 zijn de onderzoeken van de panden op enkele objecten na  gedaan. 
Wordt in juni 2016 een rapport over gemaakt om deze in oktober voor te leggen aan de raad 
door raad vastgesteld 1 oktober 2015 
lijst is niet vastgesteld in de raad. Uit antwoorden van de raadsleden kloppen de lijsten niet en 
is de lijst onvoldoende gecommuniceerde met de eigenaren. 
Lijsten worden opnieuw gecontroleerd en er wordt een stappenplan opgezet om met alle 
eigenaren te communiceren over hun pand. 
Hierna wordt alles opnieuw gebundeld en aan het college en de raad aangeboden 
 Er wordt gewerkt aan het stappenplan en controles uitgevoerd op de lijsten. 
Een tijdsplanning is gemaakt en wordt aan het college voorgelegd. 
Nieuwe tijdsplanning is gemaakt. Lijst wordt in de raad van juli 2017 behandeld. 
Tijdsplanning voor de wederopbouw is nog niet opgesteld
Geld
voor 2017 moet opnieuw hiervoor budget worden geregeld. 
Voorstel om externe medewerkers voor dit project in te zetten is bij het college ingediend. 
met een externe medewerker wordt de lijst opgezet.

Doelstellingen

D.5.04 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau groen

We willen de inrichting en beheer van het groen zodanig aanpassen dat we het afgesproken 
kwaliteitsniveau kunnen handhaven tegen het afgesproken budget. Voor het meten van de kwaliteit 
maken we gebruik van de landelijke systematiek van de CROW. We streven naar niveau B en op 
bijzondere plekken (centrum van kernen etc.) naar niveau A. Niveau B kan je als "voldoende" 
omschrijven en A als "goed".
Kleine bouwkundig elementen als tuinmuren, kerkmuren, waterputten zijn vaak waardevolle 
elementen in de openbare ruimte. In het  beheerplan staat welke elementen er zijn en wat er aan 
onderhoud de komende jaren moet gebeuren.

Stand van zaken
In juli is een kwaliteitsinspectie gehouden. Deze voldeed aan het afgesproken kwaliteitsniveau.



Maatregelen

5.013 Uitvoering geven aan Beheerplan Kleine Bouwwerken

De maatregelen die zijn opgenomen in het beheerplan Kleine Bouwwerken brengen we jaarlijks tot 
uitvoering.
We gaan in gesprek met betrokken eigenaren zoals kerkbesturen over een eventuele 
eigendomsoverdracht van muurtjes.
 
Projectleider/budgethouder: Cornel Albert
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020 
Gestart

Kwaliteit
In 2017 is volgens het beheerplan de werkvoorbereiding gedaan van de tuinmuurtjes 
Mijnsherenlaan in Veere.
Met 17 van de 18 particuliere aangrenzende eigenaren is een intentieovereenkomst gesloten 
voor kadastrale overdracht na herstel.
Medio 2017 zijn de herstelwerkzaamheden metsel- en voegwerk uitgevoerd van deze 
muurtjes. Het werk is afgerond en opgeleverd.
In het 1e kwartaal 2018 worden de muurtjes kadastraal overgedragen aan de aangrenzende 
eigenaren.

  
 
Tijd
Bouwkundige Werkzaamheden uitgevoerd.
Het streven is om in 2018 de werkzaamheden  uit te voeren en de muurtjes 
te gaan overdragen.  
 
Geld
Als de eigenaren collectief instemmen met het voorstel kan het proefproject binnen de 
financiële kaders worden uitgevoerd. 
Dit proefproject kan binnen de financiële kaders verlopen, e.e.a. afhankelijk medewerking 
aangrenzende bewoners. 
 

5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen

Aan de hand van het kwaliteitshandboek inspecteren we tweemaal per jaar de openbare ruimte en het 
groen. Daarnaast houden we samen met dorps- en stadsraden schouwrondes.
Portefeuillehouder: Schot A.
Projectleider/budgethouder: Ven Eelco, van der, Zande Huub, van de
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
De jaarlijkse kwaliteitsinspecties zijn uitgevoerd in juli en september 2017.  Daarbij is 
gebleken dat we voldeden aan het afgesproken niveau. In 2018 worden in juli en september 
weer inspectieronden uitgevoerd. 
 
Tijd

Geld



Doelstellingen

D.5.05 Verbeteren groene uitstraling dorpskernen

Een mooie groene uitstraling van de belangrijke plekken in kernen als de entree's en de centra zorgt 
voor een aangename uitstraling. Dit kan rekenen op waardering van zowel de eigen inwoners 
als bezoekers.  

Stand van zaken
Het plan om het groen op strategische plekken in de kernen kleurrijker te maken is gereed.   
Dit gaan we doen door meer gebruik te maken van bloeiende gewassen als bloembollen, vaste 
planten en bloemenmengsel.  De uitvoering staat gepland voor eind 2017.

Maatregelen

5.015 Verfraaien van dorpsentree’s met kleurrijk groen

De inzet is om de dorpskernen te verfraaien met kleurrijk groen. Op strategische plekken als 
dorpsentrees en de historische centra plaatsen we bakken en maken we groenvakken met kleurrijke 
bloemen en planten. Zo verhogen we de attractiviteit van onze keren voor bewoners en bezoekers.
Portefeuillehouder: Schot A.
Projectleider/budgethouder: Ven Eelco, van der, Zande Huub, van de
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-05-2017 
Gestart

Kwaliteit
In 2017 is een plan gemaakt voor het verfraaien van de dorpsentrees. Door B&W is het 
voorstel en de begroting goedgekeurd. De bloembollen zijn na een aanbesteding begin 
oktober geplant. De bloemrijke bermen zijn door de gemeentelijke dienst in november 
ingezaaid. In het najaar van 2018 planten we nog plantvakken in met vaste planten. 
 
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.5.06 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van 
de inwoners en bedrijven bij het openbaar groen. Een indicator voor succes is het aantal initiatieven 
van bewoners en bedrijfsleven voor het zelf of samen met de gemeente inrichten en / of onderhouden 
van de openbare ruimte.

Stand van zaken
Steeds vaker geven inwoners aan zelf bij te willen dragen aan de inrichting en beheer van het 
openbaar groen. De mate waarin en de vorm hangt sterk af van individuele groepen inwoners. 
Het leefbaarheidsfonds geeft een duidelijke prikkel aan deze initiatieven. Er lopen diverse  
projecten waaronder een project in samenwerking met de dorpsraad Oostkapelle.

Maatregelen

5.016 Jaarlijks organiseren opschoondag en boomfeestdagen

 
Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een opschoondag en boomfeestdagen.
Portefeuillehouder: Schot A.
Projectleider/budgethouder: Ven Eelco, van der, Zande Huub, van de
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2017 
Gereed

Kwaliteit
In februari en maart 2017 is in iedere kern een boomfeestdag en/of opschoondag 
georganiseerd. Voor 2018 zijn deze activiteiten weer gepland.
Tijd



Geld

Doelstellingen

D.5.07 Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten

In de structuurvisie Veere 2025 zijn de gebiedskwaliteiten omschreven als het Veerse kapitaal. Het is 
de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap, en 
dorpskernen, die dit kapitaal vormen.  Wij geven hieraan  door de aanpak via "De kust is breder dan 
het strand". Verder onderzoeken wij met het waterschap en de gemeente Vlissingen de mogelijkheid 
tot meer samenwerking op het gebied van beheer en onderhoud van het strand, duingebied en 
parkeerterreinen.  Het resultaat van dit onderzoek is een belangrijke bouwsteen voor de 
besluitvorming over een nieuwe inbestedingsopdracht aan de SSV

Stand van zaken
De diversiteit en kwaliteit van het Veerse landschap zijn sterke troeven, die de gemeente 
aantrekkelijk maken voor inwoners, recreanten, toeristen en ondernemers. 
Dit kapitale landschap koesteren wij. Onlangs bij de standpuntbepaling over de Kustvisie 
hebben wij dat opnieuw onderstreept.  Aan het beleven van het landschap 
door wandel-, fiets- en ruiterroutes verlenen wij medewerking. Voor dit jaar staat de 
ontwikkeling van 3 zogenaamde wandelparelroutes in Domburg, Veere en Westkapelle 
op de rol. Ook gaan wij inschrijven op de provinciale voucherregeling om het fietsnetwerk naar 
een 5 sterren niveau te tillen.  

Maatregelen

5.017 Uitvoeren rapport “De kust is breder dan het strand”.

Staatsbosbeheer heeft het rapport “De Kust is breder dan het strand” gepresenteerd. De 
parkeerterreinen bij de strandovergangen zijn belangrijk voor de strandrecreatie en  natuurbeleving. 
De inrichting en de onthaalfunctie van de parkeerterreinen  gaan we verbeteren. Sommige 
maatregelen zijn eenvoudig, snel en zonder veel kosten uit te voeren en andere zijn ingrijpend en 
kostbaar.
Het college neemt in januari 2017 een besluit over de evaluatie van de toiletproef tijdens de zomer 
2016 en het voorstel van Impuls Zeeland over mogelijkheden tot samenwerking met ondernemers in 
de omgeving van kustparkeerterreinen. In maart leggen we een voorstel voor aan de raad.
 
Projectleider/budgethouder: Dekker René, Kluijfhout Piet
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-07-2014 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
In 2017 borduurden we voort op het rapport van Staatsbosbeheer "De Kust is breder dan het 
strand", samen met Toeristische Impuls.  De focus lag op koppeling van  kwalitatief sanitair 
met andere activiteiten op de grotere parkeerterreinen.  We deden een proef met een redelijk 
duurzaam en zelfvoorzienend toilet  in de zomerperiode op het terrein Duinweg te Oostkapelle. 
. Die proef was succesvol, overigens na aanloopproblemen.  Eind 2017 kwam Impuls Zeeland, 
op verzoek van Toeristische Impuls en gemeente, met een scenariorapport voor 
ondersteunende functies op de parkeerterreinen (sanitair met onthaalvoorziening). 
Besluitvorming over het rapport, dat per parkeerterrein een concreet advies geeft, volgt in 
2018. Uitvoering van de adviezen is afhankelijk van de totstandkoming van de samenwerking 
stranden en kustgebied Walcheren met gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen. 
. 
 
Tijd

Geld
Bij de vaststelling van de begroting 2015 is besloten om het gemeentelijk aandeel van het SSV 
exploitatie-overschot 2014 te reserveren voor een opwaardering van de parkeerterreinen in de 
kuststrook.



5.018 Samenwerking Waterschap/Gemeente Vlissingen strand- en duingebied

Er lopen gesprekken met het waterschap en de gemeente Vlissingen over operationele samenwerking 
op het strand, duingebied en de P-terreinen.. Hier liggen kansen voor kwaliteitsverbetering zonder 
extra kosten. Zeker in de beginfase vraagt het wel extra inzet van mensen. We ramen in 2017 en 
2018 € 30.000 per jaar.
Projectleider/budgethouder: Dekker René, Kluijfhout Piet
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
Eind 2016 werden bestuurlijke afspraken gemaakt over de samenwerking strandbeheer 
Walcheren. Doel van de samenwerking is de Walcherse stranden en het kustgebied efficiënt 
en uniform te onderhouden, te beheren en exploiteren om te komen tot  een kwaliteitsslag voor 
de inwoner, de recreant, de toerist en de ondernemers.. Bijkomende doelstelling is doelmatig 
omgaan met beschikbare budgetten.  
In 2017 is intensief gewerkt aan het onderzoek om te komen tot samenwerking.  Als pilot heeft 
de SSV de Vlissingse stranden beheerd en onderhouden. Deze proef is geslaagd en alle 
partijen waren tevreden.  Met enige vertraging werd het onderzoek eind 2017 afgerond en is 
het bestuurlijk overleg gestart om de geconstateerde knelpunten op te lossen. 
Tot afrondende besluitvorming kwam het in 2017 niet. 
 
Tijd
Op 18 januari 2018 vindt een afrondend bestuurlijk overleg plaats over de samenwerking. Het 
project loopt qua uitvoering door in 2018. Hiervoor zijn uren geraamd.
Geld
Overhevelen restant budget 2017 naar 2018 € 5.000 voor afronding project in 2018.

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017

Het Veerse strand is onderdeel van het toeristisch product. Dit moet dus tip-top in orde zijn. Het 
beheer, onderhoud, exploitatie en bewaking van het strand en duingebied is opgedragen aan de 
Stichting Strandexploitatie Veere (SSV). Hierover zijn voor de periode 2016 t/m 2017 prestatie-
afspraken gemaakt. Denk hierbij aan de Blauwe Vlag en het Schoonste strand . Samen met de SSV 
dringen we aan  op zandsuppleties. Niet alleen voor de veiligheid maar ook voor recreatie en 
toerisme. Bij de goedkeuring van de SSV begroting en jaarrekening vindt een evaluatie van de 
prestatieafspraken in de inbestedingsopdracht plaats.
 
 
Projectleider/budgethouder: Dekker René, Kluijfhout Piet
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
De Stichting Strandexploitatie Veere onderhoudt, beheert en exploiteert de Veerse stranden.  
De basis voor deze werkzaamheden vormt de inbestedingsopdracht, met prestatieopdrachten, 
 van Veere aan de SSV voor de jaren 2014 tot en met 2017.  De contacten met de stichting 
lopen via intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg. 
Voor 2017 is te melden dat de stranden veilig waren en de  overgangen, paden en 
voorzieningen  netjes werden onderhouden. Vijf Blauwe vlaggen voor alle badstranden zijn in 
2017 toegekend en de gehouden controles tijdens het seizoen zijn goed verlopen. Oostkapelle 
was winnaar in de verkiezing 'het schoonste strand van Nederland.' De statuten van de 
stichting en het huishoudelijk reglement  van SSV werden geactualiseerd.  Als uitwerking 
hiervan neemt de nieuwe directeur Tim Wouters als directeur-bestuurder zitting in het bestuur 
van de SSV.  
 
Tijd
De inbestedingsopdracht heeft een looptijd tot 31 december 2017.  De gemeenteraad stemde 
in zijn vergadering van 9 november 2017 in met de nieuwe inbestedingsopdracht 2018 - 2021 
aan de SSV. De strandexploitatie, inclusief strandonderhoud, het onderhoud en beheer van de 
duingebiedvoorzieningen en het uitvoeren van strandbewaking c.a. werden voor vier jaar 
weggezet bij SSV.  Met de nieuwe opdracht wordt de huidige kwaliteit van het strandproduct 



gewaarborgd en wordt tevens gewerkt aan een verbeterde kwaliteit, duurzaamheid en 
dienstverlening. Nieuwe elementen zijn: het langer handhaven van de voorzieningen op de 
badstranden tot 1 oktober, de verlenging van de strandperiode van 18.00 naar 20.00 uur en 
het leggen van een extra accent op het Neeltje Jansstrand.   De benodigde extra middelen ad. 
€ 65.200 komen voor 2018 beschikbaar. Via de Kadernota 2018 wordt omgekeken naar 
structureel geld voor 2019 en volgende jaren. Het jaar 2018 wordt dan ook als pilot 
beschouwd.
Geld
Budgetafspraken zijn geregeld in de inbestedingsopdracht 2014-2018. Nieuwe 
budgetafspraken zijn voor de nieuwe inbestedingsperiode  2018 - 2021 gemaakt. De 
benodigde extra middelen voor nieuw beleid en dienstverlening ad. € 65.500 komen voor 2018 
beschikbaar uit het overschot SSV 2016. via de kadernota 2018 volgt besluitvorming over de 
benodigde extra structurele middelen vanaf 2019.

5.020 Nieuwe inbestedingsopdracht SSV 2018-2020

Een nieuwe inbestedingsopdracht is nodig, omdat de huidige eind 2017 afloopt. In de nieuwe opdracht 
zullen de samenwerkingsafspraken met het waterschap en de gemeente Vlissingen worden 
opgenomen.
Projectleider/budgethouder: Dekker René, Kluijfhout Piet
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
De prestatieafspraken tussen gemeente Veere en de Stichting Strandexploitatie Veere over 
het beheer, onderhoud en de exploitatie van de stranden en het kustgebied van Veere zijn 
vastgelegd in een inbestedingsopdracht voor de periode van vier jaar. Eind 2017 liep de 
lopende inbestedingsopdracht af voor het tijdvak 2014 tot en met 2017. 
In 2017 werkten wij aan een nieuwe inbestedingsopdracht. Die startte met een evaluatie van 
de aflopende periode, waarin werd geconstateerd dat de SSV alle gestelde prestatieafspraken 
was nagekomen dan wel had bereikt. Een concept inbestedingsopdracht voor het tijdvak 2018 
tot en met 2021 werd  behandeld in de commissie MO van 24 oktober 2017. De raad besloot 
op 9 november 2017 in te stemmen met het voorgelegde concept.  De opdracht werd in 2017 
gegund aan SSV.
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.5.08 Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap

De Veerse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, opengebieden en kreekruggen, groen karakter en 
kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging 
voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

Stand van zaken
Bij nieuwe ontwikkelingen streven we er naar om, waar nodig de kernkwaliteiten te verbeteren. 
In overleg met de desbetreffende eigenaren ruimen we storende elementen en 
verrommelingslocaties op. 
Vanuit de structuurvisie Cultuurhistorie worden de waardevolle panden/boerderijen die 
gebouwd zijn tussen 1850-1944 beoordeeld en beschreven. Hiervoor wordt een voorstel voor 
uw raad gemaakt voor juli 2017.

Maatregelen

5.021 Uitvoeren project Mooi Veere

Ieder jaar bezoeken we één of meer bedrijventerreinen waarbij we controleren op orde en netheid.
Daarnaast blijft het terugdringen van allerlei borden een aandachtspunt. Met de Provincie en 
waterschap zijn afspraken gemaakt om ook buiten de bebouwde kom het aantal borden te 
verminderen. Binnen de kernen pakken we dat zelf op.



Verder treedt  het cluster Toezicht &Handhaving ad hoc op tegen allerlei vormen van verrommeling, te 
weten, autowrakken, caravans, containers, afvalstoffen etc.
Projectleider/budgethouder: Graaf Jos, van de
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
De milieuinspecteurs hebben zich beziggehouden met de bedrijventerreinen in Zoutelande  en 
Koudekerke. Allereerst werd een inventarisatie gemaakt hoe groot het probleem nu eigenlijk 
was en daarna zijn de eigenaren daadwerkelijk benaderd. In Koudekerke is er heel veel 
opgeruimd en in Zoutelande spelen er nog twee zaken die binnenkort ook worden aangepakt. 
De boa's blijven aandacht besteden aan het project met name in het buitengebied. Dat is naar 
aanleiding van klachten over afval, caravans etc. en ook door hun oog- en oorfunctie, waarbij 
de mensen van de Openbare Ruimte ook een grote rol spelen.    
Tijd
Voor project Mooi Veere waren 60 uren gepland terwijl er 168 uren zijn geschreven. De 
overschrijding is te wijten aan de hoeveelheid werk op de bedrijventerreinen en omdat de boa's 
in hun kernen ook meer zaken hebben opgepakt.     
  
  
  
  
 
Geld

5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied

Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen in het 
buitengebied zijn maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. Als zich dat voordoet bieden 
wij u een voorstel aan.
We stellen (voor dit in de Landschapsvisie 2009 opgenomen project) een plan van aanpak op met o.a. 
criteria voor de uitvoering van projecten.
Projectleider/budgethouder: Louwerse Ella
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 15-06-2015 
Niet gestart

Kwaliteit
In 2017 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering 
van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan. 
  
 
Tijd
Voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een plan van aanpak zijn aan de orde 
indien zich storende elementen en verrommelingsacties voor doen. 
Geld

5.023 Afstoten Trimbos

Het Trimbos tussen Aagtekerke en Grijpskerke heeft zijn functie verloren. Het onderhoud is inmiddels 
geminimaliseerd.  De volgende stap is gezet.  De vraag hierbij is of het perceel een andere functie kan 
krijgen en of we het kunnen afstoten. De resultaten van dit onderzoek hebben we op 5 juli 2016 aan 
de gemeenteraad voorgelegd. De verdere uitwerking vindt momenteel plaats.
Projectleider/budgethouder: Louwerse Ella
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-01-2018 
Gestart

Kwaliteit
In de vergadering van 5 juli 2016 hebben we de gemeenteraad geïnformeerd over de 
eigendomssituatie en de mogelijkheid tot verhuur van het Trimbos ten behoeve van het 
opstarten van een survivalvereniging in het Trimbos. In  de eerste helft van 2017 vond 



er overleg plaats met survivalvereniging en de tennisclub Walcheren die aan de Kelderweg 
gevestigd is. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt.
Tijd

Geld
Besparing zal worden gerealiseerd door het verlagen van het onderhoudsniveau (minder 
maaien).

Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 
2015

Actuele 
begroting 

2016

Begroting 
2017 primitief

Begroting 
2018 primitief

Begroting 
2019 primitief

Begroting 
2020 primitief

Lasten 7.557 8.622 7.804 7.179 7.104 7.031
Baten 422 754 555 469 469 469
Resultaat -7.135 -7.868 -7.250 -6.710 -6.635 -6.562

Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Rekenin
g 2015

Actuele 
begroting 

2016

Begroting 
2017 

primitief

Begroting 
2018 

primitief

Begroting 
2019 

primitief

Begroting 
2020 

primitief
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 620 847 753 735 731 744
5.2 Sportaccomodaties 899 947 750 770 758 756
5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

709 782 674 578 557 557

5.4 Musea 266 240 405 346 346 341
5.5 Cultureel erfgoed 558 551 606 592 597 517
5.6 Media 262 395 264 263 263 263
5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

4.243 4.861 4.352 3.894 3.852 3.854

Totaal Lasten 7.557 8.622 7.804 7.179 7.104 7.031
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 0 0 76 76 76 76
5.2 Sportaccomodaties 46 28 41 41 41 41
5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

15 44 20 20 20 20

5.4 Musea 0 0 16 11 11 11
5.5 Cultureel erfgoed 100 76 50 50 50 50
5.6 Media 0 0 1 1 1 1
5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

261 606 352 272 272 272

Totaal Baten 422 754 555 469 469 469
Resultaat -7.135 -7.868 -7.250 -6.710 -6.635 -6.562




