
7. Volksgezondheid en milieu



Doelstellingen

D.7.01 Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden

De GGD bevordert de gezondheid van onze inwoners. Het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid richt 
zich op preventieve zorg voor jongeren en ouderen. De gemeente Veere wil Gezondheidsrisico’s 
zoveel mogelijk vroegtijdig opsporen. Daarom krijgen inwoners informatie over gezond opgroeien en 
zo lang mogelijk fit en zelfstandig blijven als je ouder wordt. De informatie sluit aan bij de landelijke 
thema’s van de GGD Nederland: depressie, overgewicht, alcoholgebruik en eenzaamheid.  In 2017 
voeren we de nieuwe nota Volksgezondheid uit. In Veere is er een lokaal uitvoeringsprogramma 
met aandachtspunten.

Stand van zaken
De door het GGD gevoerde beleid sluit aan bij het gedachtegoed van Veere. Voor de nieuwe 
nota Volksgezondheid wordt een lokaal uitvoeringsplan ontwikkeld met lokale organisaties. De 
aandachtsgebieden van de vorige nota blijven doorlopen tot met Veerse organisaties andere 
aandachtsgebieden voorbereid zijn. We verwachten voor 2018 met een voorstel te komen. 
 

Maatregelen

7.001 Deelname aan de GR GGD

De raad stelt de programmabegroting en de jaarrekening van de GGD Zeeland vast. 
Projectleider/budgethouder: Brauwer-Koevoets Marga, de
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
In 2017 is gestart met de voorbereidingen van de nieuwe nota Volksgezondheid 2018-2021.  
Wij hebben gegevens uit de GGD monitor gebruikt voor het opstellen van een Walcherse nota. 
Voor het lokale uitvoeringsplan zijn uitvoerende organisaties geïnterviewd. De nieuwe nota 
wordt in juli 2018 aan u voorgelegd. 
Verder is in 2017 de jaarrekening 2016 van de GGD vastgesteld.  Ook heeft u de Kadernota 
en de programmabegroting 2018  vastgesteld.  De Inkoop organisatie Jeugdhulp Zeeland en 
Veilig Thuis zijn in 2017 ondergebracht bij de GR GGD .  Verder is de functie Toezichthouder 
Wmo bij de GGD toegevoegd. 
  
 
Tijd
De Jaarrekening 2016 van de Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland is op tijd vastgesteld. 
  
 
Geld
  
  
 

7.002 Opstellen en uitvoeren van het lokale uitvoeringsplan van de nota Volksgezondheid

Er wordt een nieuwe Walcherse nota Volksgezondheid vastgesteld.  Specifieke Veerse vraagstukken 
nemen we met bijbehorende aandachtspunten op in een lokaal uitvoeringsplan.
Projectleider/budgethouder: Brauwer-Koevoets Marga, de
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
Aan de hand van de GGD monitor 2017 bereiden wij een nieuwe nota Volksgezondheid voor. 
Voor het lokale uitvoeringsplan 2018-2021 bevragen wij uitvoeringsorganisaties. De lokale 
speerpunten bespreken we met de Wmo raad en de jeugdraad.  De nieuwe nota 
Volksgezondheid met het lokale plan leggen wij in 2018 aan u voor. 
 
Tijd



Geld

Doelstellingen

D.7.02 Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer

-Doelmatige inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater
-Doelmatige inzameling van het hemelwater en overtollig grondwater dat niet mag of kan worden 
gebruikt voor de lokale waterhuishouding
-Transport van het ingezamelde afvalwater, hemelwater en grondwater naar een geschikt lozingspunt
-Voorkomen van ongewenste lozingen naar oppervlaktewater, bodem en grondwater
-Zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken
-Doelmatig beheer en een goed gebruik van de gemeentelijke voorzieningen tegen de laagst 
maatschappelijke kosten
 

Stand van zaken
Het onderhoud aan riolen, sloten en gemalen is uitgevoerd op basis van de planning in het 
GRP (gemeentelijk rioleringsplan). In Westkapelle zijn veel riolen vervangen en zijn straten en 
huizen afgekoppeld. Verder zijn er in deze kern maatregelen genomen om wateroverlast te 
verminderen. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke knelpunten met wateroverlast als gevolg 
van de klimaatverandering.  

Maatregelen

7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ

Deelnemen aan het samenwerkingsverband in de afvalwaterketen (SAZ) waarin alle Zeeuwse 
gemeenten, waterschap en provincie  vertegenwoordigd zijn. Door kennisuitwisseling en operationele 
samenwerking proberen we de kostenstijging voor de riolering te beperken.
Projectleider/budgethouder: Bosman Rens
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 22-10-2013 
Doorlopend

Kwaliteit
De gemeente Veere is binnen de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ)  betrokken bij 
de werkgroepen riolering buitengebied en rioolvreemd water. 
In 2017 actualiseerden we de regelgeving voor de riolering in het buitengebied. Ook pakten we 
het onderzoek naar rioolvreemd water op. Rioolvreemd water hoort niet thuis in de riolering. 
Onderzocht wordt waar dit  water vandaan komt.  Vermindering van de hoeveelheid 
rioolvreemd water heeft voordelen voor de effectiviteit van het stelsel en de zuivering. 
Dit kan leiden tot een aanzienlijke kostenreductie.  In 2018 wordt dit onderzoek afgerond. 
Binnen de gemeente Veere draait het rioolgemaal-beheersysteem voor heel Walcheren en 
Schouwen. Dit levert een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op.  
  
  
 
Tijd
De voorgenomen onderzoeken, genoemd Programmalijnen vanuit het samenwerkingsverband 
SAZ,  waarin alle Zeeuwse gemeenten, waterschap,  provincie en Evides vertegenwoordigd 
zijn, lopen niet altijd volgens de voorgenomen planning. Het gebrek aan beschikbare tijd 
vanuit de deelnemers van het waterschap en de gemeenten  lijdt tot enige vertragingen binnen 
bepaalde programmalijnen.
Geld
De bijdrage van de gemeenten is naar rato van het aantal inwoners. Afhankelijk van de 
tijdsbesteding per gemeente zal er een kostenverrekening plaatsvinden

7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen

De drainage in de vakantieparken als Breezand, Joossesweg etc. vertoont steeds meer gebreken. Dit 
kan leiden tot wateroverlast. De komende jaren maken we drainagesystemen schoon en waar nodig 
vervangen we die.



Projectleider/budgethouder: Bosman Rens
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
In 2017 verbeterden we het drainagesysteem in bungalowpark Breezand I.  In het najaar 2017 
startten we met de vervanging van drainagesysteem in Breezand II. Deze werkzaamheden 
worden in 2018 afgerond. Het gereserveerde maar nog niet bestede budget hiervoor voegen 
we toe aan de voorziening riolering. 
  
 
Tijd
Voor de maatregelen in bungalowpark Breezand II te Vrouwenpolder is een plan en bestek 
gemaakt en aanbesteed. In het najaar van 2017 wordt de drainage in Breezand II vervangen 
en robuuster gemaakt.
Geld
De raad heeft ingestemd met het GRP 2015-2019 waarin herstel en onderhoud van het 
drainagesysteem is opgenomen. 

7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast

Op plaatsen waar regelmatig wateroverlast optreedt, voeren we onderzoek uit en nemen waar nodig - 
en mogelijk- maatregelen in de openbare ruimte om de overlast te verminderen.  Dit combineren we 
zoveel mogelijk met andere werkzaamheden in de openbare ruimte om kosten te besparen. We 
stimuleren dat inwoners ook zelf maatregelen nemen om overlast en schade te beperken.
Projectleider/budgethouder: Bosman Rens
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Vooral in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast nu en in de 
toekomst te verminderen is in 2015 een maatregelenpakket opgesteld. In 2017 zijn 
hiervan diverse maatregelen uitgevoerd. De uitvoering hiervan zetten we voort in 2018.   
Voor de andere kernen onderzochten we in 2017 waar in de toekomst, onder invloed van de 
klimaatverandering,  knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. Op basis van deze kennis 
kunnen we bij ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden alvast maatregelen 
meenemen om toekomstige overlast te voorkomen.
Tijd
Zie kwaliteit.
Geld
De Raad heeft ingestemd met het GRP 2015-2019. Hierin zijn middelen opgenomen voor 
onderzoek en treffen van maatregelen om wateroverlast te beperken.

7.006 Vervangen riool

Op basis van vastgestelde inspectiecriteria vervangen we riolering, waar mogelijk in combinatie 
met andere werkzaamheden. Indien mogelijk vindt renovatie van de riolering plaats. Incidenteel zijn 
acute reparaties noodzakelijk.
Projectleider/budgethouder: Bosman Rens, Zande Huub, van de
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Bij het vervangen van riolering gaven we voorrang aan locaties waar regelmatig wateroverlast 
optreedt.  Vooral in Westkapelle is een grote inspanning geleverd. In de Noordweg. 
Huygensstraat, 't Hofje en de Torenstraat voerden we maatregelen uit. De Casembrootstraat 
is in 2017 voorbereid en de uitvoering start in 2018. Daarnaast hebben we in 2017 riolen 
vervangen in combinatie met wegwerkzaamheden.  Zo vervingen we de riolen in 
de Nieuwstraat - Ooststraat in Zoutelande en de riolen in de Veerseweg in Veere. In De Ruiser 
pakten we de riolen aan in het kader van een opknapbeurt voor het hele park.  Een deel van 
de werkzaamheden loopt door in 2018. 
 



Tijd
  
 
Geld
  
 

7.007 Vervangen drukriolering

De grootschalige vervanging van rioolgemalen is voor het grootste deel afgerond in 2016. In 2017 
ronden we een aantal restpunten af en voeren we op een paar locaties verbeterwerkzaamheden uit.  
Projectleider/budgethouder: Besuijen Ricky, Bosman Rens, Zande Huub, van de
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2017 
Gereed

Kwaliteit
In 2017 is de laatste fase van de renovatie van drukrioolgemalen afgerond. Dit houdt in dat alle 
gemalen weer up to date zijn en er weer voor jaren tegen kunnen. 
 
Tijd

Geld

7.008 Vervangen rioolgemalen

Op basis van het GRP 2015-2019 worden de rioolgemalen en elektrische installaties gereviseerd of 
vervangen.
Projectleider/budgethouder: Besuijen Ricky, Bosman Rens, Zande Huub, van de
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
In 2017 renoveerden we 4 rioolgemalen. Dit zijn de gemalen aan de Vroonweg, in Burgvliet, in 
Koningshof en aan de Melsesweg. Deze gemalen zijn nu weer up to date en waar dat mogelijk 
was plaatsten we energiezuinige pompen.  
  
 
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.7.03 Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken

Het huishoudelijk afval op een efficiënte manier gescheiden inzamelen en verwerken. Daarbij mag de 
afvalstoffenheffing niet meer stijgen dan de jaarlijkse index.

Stand van zaken
In 2017 bent u geïnformeerd over het behalen van de VANG-doelstellingen als opmaat naar 
een nieuw afvalbeleid. VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. In de raadsvergadering 
van 9 november 2017 heeft u besloten om in 2018 een 7-tal pilotsprojecten uit te voeren en te 
onderzoeken welke maatregel het best past bij de gemeente Veere. Eind 2018 evalueren wij 
de resultaten van de pilots en doen wij u een voorstel over de best toe te passen methode(n).  
   

Maatregelen

7.009 Opstellen afvalbeleidsplan

In samenwerking met andere gemeenten in Zeeland en het OLAZ willen we een nieuwe 
afvalbeleidsplan opstellen. De ambitie is om te komen tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar aan 



huishoudelijk restafval in 2020. Dit willen we bereiken door meer afvalpreventie en beter 
afvalscheiding volgens het programma “Van Afval naar Grondstof” (VANG).  
Projectleider/budgethouder: Louwerse Harry
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
 Het afvalbeleidsplan is in de raadsvergadering  van  9 november 2017 behandeld. Besloten is 
in 2018 een 7-tal pilots uit te voeren alvorens een definitief besluit te nemen.
Tijd

Geld
  
 

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -
verwerking.
Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma vast. We oefenen invloed uit via 
zienswijzen op begroting en -jaarrekening. We leggen in mei deze stukken voor.  
Projectleider/budgethouder: Louwerse Harry
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016 
Doorlopend

Kwaliteit
De financiële jaarstukken OLAZ zijn op 8 juni 2017  behandeld in de raad.  De door het OLAZ 
vastgestelde voorschottarieven zijn verwerkt in de begroting 2018-2021. 
 
Tijd

Geld

7.011 Nieuwe beleidskeus maken over toekomst inzameling oud papier

De huidige contracten met inzamelaars en verwerker van oud papier lopen af op 31 december 2017. 
In overleg met huidige inzamelaars willen we kijken of er nog draagvlak is om zo te blijven inzamelen 
en waar er verbeteringen mogelijk zijn. Ook bekijken we of er alternatieve inzamelmethoden mogelijk 
zijn.
Projectleider/budgethouder: Louwerse Harry
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-01-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
Op 31 december 2017 lopen de contracten af met de inzamelaars van het oud papier.  Nieuwe 
inzamelcontracten  worden afgestemd op de keuzes die worden gemaakt bij het vast te stellen 
afvalstoffenbeleidsplan. 
Op 9 november 2017 heeft u het Afvalstoffenbeleid 2018 vastgesteld.  De inzet is om het oud 
papier te blijven inzamelen met de huidige (charitatieve) inzamelaars. In 2018 worden en 
tweetal pilots uitgevoerd om meer papier uit het restafval te halen. 
In OLAZ verband loopt de aanbesteding van de overslag, sortering en de afzet van het oud 
papier. Deze aanbesteding heeft vertraging opgelopen omdat een inschrijvende partij bezwaar 
heeft gemaakt.  OLAZ is hiervoor gedagvaard in een kort geding en deze had een positieve 
afloop. 
Op 6 december 2017 hebben de inzamelaars oud papier van de gemeente Veere uitleg 
gekregen over de OLAZ aanbesteding en de pilots. De inzamelaars zijn uitgenodigd aan (één 
van de) pilots deel te nemen.  Ook is nu de afspraak gemaakt om de  huidige overeenkomst 
met de gemeente te verlengen met maximaal een jaar tot er duidelijkheid is wie de nieuwe 
verwerker wordt. Tot zolang blijft ook de huidige afleverlocatie in Goes in gebruik. Zodra 
bekend is wie de nieuwe verwerker wordt gaat het college opnieuw in overleg met de 
inzamelaars. 



  
  
   
  
  
 
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.7.04 Voorzien in voldoende grafruimte

We willen in iedere kern voldoende grafruimte op een kwalitatief goede begraafplaats. Als indicator 
hanteren we de norm dat er op iedere begraafplaats voor nog minimaal 25 jaar grafruimte beschikbaar 
moet zijn.

Stand van zaken
In 2015 is het beleidsplan begraven vastgesteld. Uit dit plan bleek dat er in twee kernen op 
afzienbare termijn iets moet gebeuren om voldoende grafruimte beschikbaar te hebben. Dit 
zijn de kernen Domburg en Koudekerke. De komende jaren gaan we hier aan de slag.

Maatregelen

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg

In Koudekerke en Domburg ontstaat gebrek aan grafruimte. In 2015 zijn we daarom gestart met de 
planvorming uitbreiding van de capaciteit op deze begraafplaatsen. In januari 2016 nam uw raad 
een besluit over de wijze van uitbreiden, de planning en is krediet ter beschikking gesteld.   
In Domburg is gekozen voor uitbreiding van de begraafplaats. De grond voor de uitbreiding is nog niet 
verworven, naar verwachting gebeurt dit in de loop van 2017. Zodra de grond is verworven realiseren 
we de noodzakelijke ophoging. De opgebrachte grond moet zeker nog een jaar nazakken voordat we 
met de realisatie kunnen starten. 
In Koudekerke is de keuze gevallen op het verhogen van een bestaand grafveld. Dit betekent dat we 
een aantal grafmonumenten moeten verwijderen en als de nabestaanden dat wensen op dezelfde 
plek (maar wat hoger) weer terugplaatsen. We nemen de tijd om uitgebreid te communiceren, 
waarmee we willen voorkomen dat nabestaanden worden verrast met veranderingen op de 
begraafplaats. Dit traject ronden we af in 2018 en daarna starten we met de realisatie.
 
Portefeuillehouder: Schot A.
Projectleider/budgethouder: Ven Eelco, van der, Zande Huub, van de
Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
In de raad van januari  2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de 
begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg. 
 In 2017 is  gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van de ophoging in Koudekerke. 
Communicatie is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor 
Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te 
communiceren.  
Begin 2017 zijn we verder gegaan met het communicatie traject. In dat kader zijn op de 
begraafplaats nieuwe informatieborden geplaatst en is er een herhaalde oproep gedaan via de 
media.  De daadwerkelijke uitvoering start in 2018. 
Voor Domburg is in 2017 is het ontwerp uitgewerkt. De aanleg is afhankelijk van de verwerving 
van de grond. De verwerving is eind februari 2018 afgerond. Direct na verwerving wordt 
begonnen met de ophoging. 
  
  
  
Tijd



Geld

Doelstellingen

D.7.05 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

We willen de inrichting en beheer van het groen en de paden op de begraafplaatsen 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 A "goed".

Stand van zaken
Twee keer per jaar, in juli en september, houden we kwaliteitsinspecties. Uit de inspectie van 
juli 2017 bleek dat we aan het afgesproken beheerniveau voldeden behalve voor onkruid op 
verharding.

Doelstellingen

D.7.06 De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen.

Begraafplaatsen breiden uit en de kosten voor aanleg en onderhoud stijgen. Door het onderhoud te 
versoberen, aula's te vervangen door schuilplekken en vanaf 2018 actief grafrechten te verlengen 
houden we de kosten beperkt en voorkomen we dat de grafrechten verder moeten stijgen.

Stand van zaken
 Het beperken van de tariefstijging wordt gerealiseerd door het versoberen en verder 
optimaliseren van onderhoud onder andere door het vervangen van aula's door 
schuilgelegenheden.  In de tweede helft van 2017 worden de eerste aula's vervangen. 
Daarnaast zijn we gestart met het aanschrijven van rechthebbenden van graven waarvan de 
grafrechten verlopen in 2018. Zij krijgen de mogelijkheid om de grafrechten tegen betaling te 
verlengen. 

Maatregelen

7.013 Voorbereiden verlengen grafrechten vanaf 2018

Vanaf 2018 gaan we actief de grafrechten verlengen. Hierdoor krijgen we extra inkomsten. Voor het 
verlengen van de grafrechten is het noodzakelijk dat we voorbereidingen treffen in de administratie en 
de communicatie.
Projectleider/budgethouder: Filius Kees
Portefeuillehouder: Schot A.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
In 2017 controleerden en actualiseerden we de gegevens van de rechthebbenden in de 
begraafadministratie als voorbereiding op het verlengen van grafrechten. Vanaf 2018 verlopen 
de rechten van ongeveer 80 dubbele eigen graven. Begin 2017 zijn de rechthebbenden van de 
graven die in 2018 verlopen aangeschreven met de vraag of men de rechten voor 10 jaar wil 
verlengen. Dit proces herhaalt zich vervolgens ieder jaar.
Tijd

Geld

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 6.884 6.795 6.789 7.046 7.054 7.058
Baten 6.034 6.150 6.311 6.323 6.334 6.337
Resultaat -850 -645 -478 -723 -720 -722

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
7.1 
Volksgezondheid

716 799 782 780 791 801

7.2 Riolering 1.923 2.104 2.015 2.013 2.011 2.015
7.3 Afval 3.002 2.561 2.903 2.967 2.955 2.951
7.4 Milieubeheer 523 621 602 801 801 791
7.5 
Begraafplaatsen en 
crematoria

720 710 486 485 496 501

Totaal Lasten 6.884 6.795 6.789 7.046 7.054 7.058
Baten
7.1 
Volksgezondheid

10 0 1 1 1 1

7.2 Riolering 2.142 2.222 2.376 2.397 2.418 2.421
7.3 Afval 3.486 3.511 3.509 3.501 3.490 3.490
7.4 Milieubeheer -24 0 0 0 0 0
7.5 
Begraafplaatsen en 
crematoria

420 417 424 424 424 424

Totaal Baten 6.034 6.150 6.311 6.323 6.334 6.337
Resultaat -850 -645 -478 -723 -720 -722




