
0. Bestuur en ondersteuning



Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

D.0.01 In 2018 groeit de klantwaardering over onze dienstverlening met 0,2.
Uitgangspunt vormt het klantonderzoek 2017: op het onderdeel dienstverlening scoorden we 
gemiddeld: ondernemers (6,5), inwoners (7,1) en bezoekers balie (8,3).
Voor het meten gebruiken we in 2018 het klantpanel, ondernemers, nieuwe meetinstrumenten en 
klachten & complimenten.

Stand van zaken
In 2018 voerden we geen klantonderzoek uit. Dit staat op de rol voor 2019.

0.001 We verbeteren onze dienstverlening op minimaal 4 punten.
Bronnen voor het programma Dienstverlening zijn: digitale agenda 2020, wet GDI (Generieke Digitale 
Infrastructuur) en klantonderzoeken en de aanbevelingen van de Rekenkamer over de digitale 
dienstverlening.
We gaan aan de slag met onder meer de volgende onderdelen:

 Uitbreiden van de digitale dienstverlening met nieuwe producten
 Onderzoeken en mogelijk invoeren van “thuisbezorgen” van enkele producten
 Invoeren van en werken met een klantenpanel
 Uitvoeren GDI € 75.000

We voeren de verbeteringen uit binnen het bestaande budget behalve de wet GDI.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Het klantenpanel is actief, het aantal deelnemers groeit. Ieder kwartaal voeren we een 
onderzoek uit. De ervaring tot nu toe is dat minimaal 80% van de deelnemers reageert. 
Voorbereidingen voor het uitbreiden van digitale vergunningprocessen (bijvoorbeeld de 
evenementenvergunning) zijn in volle gang. Dat geldt ook voor het vernieuwen van de 
persoonlijke internet pagina, Mijn Veere, en het introduceren van een Bedrijven Internet 
Pagina. 
De Wet GDI kreeg een andere naam: de wet Digitale Overheid. De landelijke overheid zet 
stevig in op een meer digitale overheid. Het wetgevingstraject ondervindt enige vertraging. 
Een belangrijke ontwikkeling in 2018 was het door de raad vaststellen van het Beleidsplan 
Informatievoorziening 2018-2022. Met dit plan staat het Veerse beleid voor 
informatievoorziening vast, en is duidelijk langs welke sporen we onszelf verder ontwikkelen. 
  
 
Tijd

Geld

0.002 We maken onze digitale archivering duurzaam.
We voegen 2 producten toe aan de Zeeuwse e-Depotvoorziening. Dit is een vervolg op de in 2017 
uitgevoerde pilot. Deze voorziening zorgt voor het langdurig toegankelijk houden van ons digitaal 
archief.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 
Gestart

Kwaliteit
We hebben het aansluitplan voor de aansluiting op de e-Depotvoorziening van het Zeeuws 
Archief voor de jaren 2018 - 2022 in mei vastgesteld. Voor 2018 stonden 2 onderdelen op de 
planning voor opname in deze e-Depotvoorziening: omgevingsvergunningen (periode 2010-
2016) en de raadsvergaderingen (2011-2016). Vanaf september startten we met de 
voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden richten zich niet alleen op het 
digitaliseren van de dossiers, maar vooral op het aanvullen van de verplichte gegevens van de 



dossiers en de documenten (de metadata).  Dit laatste kostte meer tijd dan vooraf werd 
ingeschat.
Tijd

Geld

0.003 We verbeteren het informatiebeheer en de informatiebeveiliging.
De basis van de bedrijfsprocessen, standaarden, datakwaliteit, basisregistraties, koppelingen, privacy, 
managementinformatie, technische infrastructuur brengen we op orde en sluiten we aan op 
technologische ontwikkelingen en (nieuwe) wet- en regelgeving.
We voldoen aan de eisen die de wet stelt aan privacy en veiligheid. Dit blijkt uit de audits.
We investeren in professionalisering en veiligheid:

 Uitbreiding ID-scanners €  10.000
 Aanschaf nieuw kassasysteem € 24.650
 Verhogen i-bewustzijn en uitvoeren toenemende audits € 35.000.

Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
Voor het verbeteren van het informatiebeheer hebben we een applicatie aangeschaft, waarin 
standaardgegevens zijn vastgelegd van meer dan 1000 werkprocessen. Een deskundige 
landelijke redactie heeft deze applicatie gevuld met onder andere gegevens over mogelijke 
documenttypen, resultaattypen, bewaartermijnen. We gaan deze gegevens in de verschillende 
vakapplicaties invoeren. 
De beheersmaatregelen voor de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 
geselecteerde normen DigiD en Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) 
voldoen aan de hiervoor gestelde eisen. Een extern opgesteld Assurancerapport verklaart dat 
de college verklaring ENSIA 2018 van de gemeente Veere een getrouw beeld geeft.
Tijd

Geld

0.004 We onderzoeken nieuwe mogelijkheden en innovaties en passen deze toe 
in onze dienstverlening.
Door te innoveren blijven we verrassen en vooroplopen. We leveren minimaal 1 innovatief project op. 
Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de toepasbaarheid van 3D-printing in onze dienstverlening.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Doorlopend

Kwaliteit
In het kader van onderzoek naar de mogelijkheden van 3d printen in onze dienstverlening 
vonden er in 2018 een aantal kennissessies plaats. Het resultaat hiervan is dat we kennis 
hebben genomen van de mogelijkheden en leveranciersmarkt terzake. We gaan vooralsnog 
niet over tot concrete acties op dit punt.  
Wel startten we in januari 2018 als eerste gemeente met een nieuw informatiesysteem voor 
klantcontacten. In eerste instantie begonnen we met het kanaal telefonie. Medewerkers van 
het klant contact centrum gebruiken dit intensief en via terugbelnotities maakt ook de rest van 
de organisatie gebruik van dit informatiesysteem. We breiden het informatiesysteem verder uit 
in functionaliteit en andere met kanalen. Hiervoor werken we samen met andere gemeenten 
die nu ook het informatiesysteem gebruiken.
Tijd

Geld

0.005 We verminderen het aantal bezwaarschriften dat we gegrond verklaren.
Hiervoor is een goede dienstverlening, een oplossingsgerichte houding en een goede juridische 
kwaliteit nodig.



Het verloop van het aantal bezwaarschriften de afgelopen jaren is als volgt: 31 (2015), 16 (2016), 66 
(2017).
Portefeuillehouder: Steketee Marcel, Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
In 2018:
-kwamen er 76 bezwaarschriften binnen waarvan er 60 afgehandeld werden en aan het eind 
van het jaar nog 16 in behandeling waren;
-werden er nog 15 bezwaarschriften uit 2017 afgehandeld.
Mbt de uit 2017 doorgeschoven bezwaren adviseerde de commissie bezwaarschriften 2x 
gegrond. Mbt de 60 afgehandelde bezwaarschriften 2018 adviseerde de commissie 
bezwaarschriften 3x gegrond waarop ons college overigens in alle gevallen contrair besloot. 
Een positieve ontwikkeling dus tov 2017 toen 10 bezwaarschriften het advies "gegrond" kregen 
van de genoemde commissie. Het aantal door de commissie gegrond verklaarde 
bezwaarschriften daalde in 2018 tov 2017 immers met 50%.
Tijd

Geld

0.006 We verminderen het aantal klachten dat de klachtencommissie behandelt 
en het aantal klachten dat we gegrond verklaren.
Hiervoor is een goede dienstverlening, mediation en een goede juridische kwaliteit nodig.
Het klachtenverloop de afgelopen jaren is als volgt: 7, waarvan 2 gegrond (2015), 14, waarvan 5 
gegrond (2016), 36, waarvan 2 gegrond (2017)
Portefeuillehouder: Steketee Marcel, Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gereed

Kwaliteit
In 2018 zijn 22 klachten ontvangen waarvan er 4 aan het eind van het jaar nog niet waren 
afgedaan. Er werd 1 klacht 2018 gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit is een positieve 
ontwikkeling tov 2017 toen er 36 klachten werden behandeld waarvan er 2 gegrond zijn 
verklaard. Dus zowel het aantal behandelde klachten als het aantal (gedeeltelijk) gegrond 
verklaarde klachten daalde in 2018 tov 2017 met 50%. 
Tijd

Geld

0.007 We geven de opvattingen van burgers en ondernemers een plaats in het 
maken van beleid.
Door deze maatregel creëren we draagvlak bij de ontwikkeling van beleid. Hoe we dit doen staat in de 
communicatienota. Deze actualiseren we in december 2018.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel, Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Doorlopend

Kwaliteit
Door te werken met een strategisch communicatieframe, leggen we steeds op A3 format de 
strategische keuzes in een oogopslag helder uit. Projectleiders en beleidsambtenaren maken 
samen met de communicatieadviseurs het frame en houden dat ook samen periodiek bij. Zo 
communiceerden we bijvoorbeeld bij de afgeronde herinrichting van de Kaapduinseweg aan 
de hand van zo'n frame. Het frame blijkt een goed hulpmiddel te zijn, ook bij het managen van 
verwachtingen. Ook voor Kijk op Cultuur maakten we een strategisch communicatieframe. Zo 
krijgt het toekomstig cultuurbeleid gestalte. Dat doen we samen met inwoners, verenigingen en 
instellingen uit de sectoren educatie, economie, toerisme en sociaal domein. Cultureel Erfgoed 
maakt hier inmiddels ook onderdeel van uit. Verder werkten we met frames rond o.a. MTB 
route, duurzaamheidsbeleid, toegang WMO en Jeugdzorg, onkruidbeheer, maatschappelijk 
vastgoed en uitvoering project Singelgebied.
Het actualiseren van de communicatienota hebben we doorgeschoven naar 2019 zodat we 
daar ook de (nieuwe) raad op goede wijze bij kunnen betrekken. 



Tijd

Geld

0.008 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op 
een toegankelijke manier.
We gebruiken als algemene communicatiemiddelen de Veerse Krant, de website en social media. 
Ook dit vormt een onderdeel van de open cultuur.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 
Gereed

Kwaliteit
In 2018 
-verschenen er 5 nummers van de Veerse krant op papier (huis aan huis bezorgd) en digitaal 
(website)  
 (over 2017 waren dat er ook 5) 
-werden er 36 onderwerpen op de raadswebsite toegelicht (inclusief mededelingen rond de 
coalitievorming)
 (over 2017 waren dat er 30) 
-waren er 162.341 bezoekers van onze gehele website
 (over 2017 waren dat er 165.946) 
-bekeken 2.262 personen de beeldopnamen van de commissievergaderingen
 (over 2017 waren dat er 2.479) 
-bekeken 6.687 personen de beeldopnamen van de raadsvergaderingen
 (over heel 2017 waren dat er 1.945) 
-luisterden 5.068 personen de geluidsopnamen van de commissievergaderingen
 (over 2017 waren dat er 4.163) 
-luisterden 7.506 personen de geluidsopnamen van de raadsvergaderingen
 (over 2017 waren dat er 4.522) 
-zochten 1.090 personen contact met ons via Whatsapp
 (over 2017 waren dat er 1.250) 
-volgden 5.118 personen ons via Twitter
 (over 2017 waren dat er 4.993) 
-volgden 2.864 personen ons via Facebook
 (over 2017 waren dat er 1.884) 
-volgden 1.418 personen ons via Instagram
 (over 2017 waren dat er882) 
-besteedde de pers (PZC,  Bode, Omroep Zeeland) gemiddeld 14  x per week aandacht aan 
Veere.
 (over 2017 was dat  10 x) 
De vervanging van de huidige website inclusief het verbeteren van de zoekfunctionaliteit 
(waarvoor budget in de begroting 2018 is opgenomen) startten we  in het 4e kwartaal 2018 op 
en ronden we in het eerste kwartaal 2019 af.  
 
Tijd

Geld

D.0.02 Veere blijft een zelfstandige gemeente met zeggenschap over het beleid 
en de uitvoering daarvan.

Stand van zaken
Op veel gebieden hebben we netwerksamenwerking met andere overheden in de regio. M.b.t. 
Belastingen en Porthos werken we samen aan de hand van het gastgemeentemodel. De 
samenwerkingsovereenkomst Porthos is inmiddels  door de samenwerkende gemeenten 
opgezegd. De dienstverleningsovereenkomst Belastingen is afgerond. De financiële 
taakstelling samenwerking is gerealiseerd. Over de verdere resultaten rapporteerden we de 
raad in het jaarverslag samenwerking belastingen en in de periodieke rapportages sociaal 
domein. Er zijn geen signalen die duiden op inbreuk in de zelfstandigheid en autonomie van de 



gemeente Veere.

0.009 We werken samen met andere overheden als we daardoor meer kwaliteit 
kunnen leveren, onze kwetsbaarheid en de kosten kunnen verminderen en met 
behoud van voldoende invloed.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
Ieder samenwerkingsvoorstel is getoetst aan beleidsnota.
Tijd

Geld

D.0.03 In 2018 is het gemeentelijk vastgoed professioneel georganiseerd.
In 2017 heeft gemeentebreed een inventarisatie plaatsgevonden onder ambtenaren, managers en 
bestuurders naar hun betrokkenheid bij gemeentelijk vastgoed. Hiervan is in het 2e kwartaal van 2017 

een advies Vastgoednota opgesteld. Deze is in het 4e kwartaal 2017 uitgewerkt.  

Stand van zaken
In februari 2018 hebben we ingestemd met het stappenplan professionalisering gemeentelijk 
vastgoed.
Hierna is de Leidraad Vastgoedmanagement opgesteld met de beschrijving van processen en 
administratie.   
  

0.010 We stellen integraal vastgoedbeleid en een beheerplan op.
Samen met een extern adviseur stellen we aan de hand van de Vastgoednota integraal 
vastgoedbeleid op. We onderscheiden hierbij de verschillende belangen zoals beleidsbelang, 
gebruikersbelang en het eigenaarsbelang.
Verder maken we een beheerplan met de gewenste organisatievorm, het huurbeleid met inzicht in de 
kostprijs en het risicomanagement. Hiervoor is een budget nodig van € 60.000.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 30-10-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Eind 2018 hebben we de leidraad vastgoedmanagement met omschrijvingen van de 
vastgoedobjecten, de processen en de vastgoedadministratie afgerond. 
Over deze leidraad met financiële onderbouwing van de keuze voor ICT oplossingen besluiten 
we in februari 2019.
De methode kostprijsberekening werken we verder uit en leggen we in loop van 2019 ter 
besluitvorming aan de raad voor. 
 
Tijd

Geld

0.011 We standaardiseren in 2018 de huur- en gebruikersovereenkomsten.
In de huidige huur- en gebruiksovereenkomsten zijn in de loop der jaren per locatie verschillen 
geslopen. Nu ontstaat de mogelijkheid om dit weer te uniformeren en standaardiseren.  
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-07-2019 
Gestart

Kwaliteit
De extern adviseur heeft standaard modellen aangeleverd. 
De medewerker van de eigen juridisch afdeling maakt hiervan modellen voor Veere.



Inhoudelijke betrokken collega's leveren input voor deze kwalitatieve documenten. 
 
Tijd

Geld



Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland
Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2018 10,72 n.b.
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2018 9,38 n.b.
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2018 € 848 n.b.
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2018 30% n.b.
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2018 € 3.979.000 n.b.
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2018 10% n.b.



Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
 Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Realisatie 2018 Resultaat

Lasten

0.1 Bestuur 1.254 1.765 1.766 1
0.2 Burgerzaken 633 668 664 -4
0.3 Beheer en 
overige 
gebouwen en 
gronden

42 275 254 -21

0.63 
Parkeerbelasting

82 77 73 -4

Totaal Lasten 2.010 2.785 2.758 -28
Baten

0.1 Bestuur 11 11 13 1
0.2 Burgerzaken 412 460 450 -10
0.3 Beheer en 
overige 
gebouwen en 
gronden

7 9 11 2

0.63 
Parkeerbelasting

2.497 3.136 3.202 66

Totaal Baten 2.927 3.617 3.676 59
Resultaat 917 831 919 87

Financiële analyse

 Resultaat

Taakveld Bestuur
Integriteit
We hebben € 55.000 extra uitgaven verantwoord voor onderzoeken naar en aanpak 
van integriteit. Voor € 30.000 komt dit door meerwerk en voor € 25.000, omdat een 
toegekend budget niet verwerkt is.
 
Pensioenvoorziening
We hebben een extra storting moeten doen in de pensioenvoorziening van 
voormalige wethouders.
 
Griffie
Op de budgetten van de griffie is een overschot. Voorstel is een bedrag van € 11.000 
over te boeken naar 2019 ten behoeve van de administratieve ondersteuning van de 
griffie.
Daarnaast stellen we voor om een bedrag van € 15.000 voor het onderzoek naar 
rapportagemogelijkheden aan de raad over te boeken naar 2019.
 
Rekenkamer
Op het budget van de rekenkamer is een bedrag van € 20.000 over. We stellen voor 
dit over te boeken naar 2019 ten behoeve van het onderzoek naar het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid.
 
Dorpsraden
Van het budget dorpsraden is € 18.000 niet besteed.
 
Betalingen aan derden vanuit gemeentefonds
Diverse partijen, waaronder A&O fonds, werden voorheen bekostigd uit het 
gemeentefonds. Met ingang van 2018 is een wijziging opgetreden waardoor 
gemeenten nu direct de partijen moeten bekostigen. Op dit budget hebben we € 

 
 

-€ 55
 
 

-€ 55
 
 

€ 11
€ 15

 
 

€ 20
 
 
 

€ 18
 

€ 16
 
 

€ 23
 
 

€  7
 



16.000 over gehouden.
 
Bezoldiging bestuur
De raming voor de bezoldiging van de bestuurders is te hoog ingeschat. Dit levert 
een voordeel op van € 23.000.
 
Overige
Het resterende bedrag op dit taakveld, € 7.000, bestaat uit diverse kleine afwijkingen.
 

Taakveld burgerzaken
Het saldo op dit taakveld bestaat uit diverse kleine afwijkingen. 
 

-€  6
 

Taakveld beheer overige gebouwen en gronden
Torenstraat 14, Meliskerke
De sloop van het eigendom, Torenstraat 14 te Meliskerke, is uitgesteld naar 2019, 
omdat we nog in gesprek zijn met de omgeving. Hier is een bedrag van € 20.000 voor 
gereserveerd, die we in 2018 ook niet beschikken uit de reserve grondbedrijf. 
Aangezien de sloop plaatsvindt in 2019 stellen we voor het budget over te boeken.
 
Overige
Het resterende saldo bestaat uit diverse kleine afwijkingen.
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€ 3
 

Taakveld parkeerbelasting
Parkeerbelasting
We hebben hogere baten (€ 68.000) dan verwacht uit parkeerheffingen. De mooie 
nazomer is hier waarschijnlijk debet aan.
 
Overige
Het resterende saldo bestaat uit diverse kleine afwijkingen.
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Prioriteiten

Bedragen x € 1.000



Prioriteit I/S/E Budget / 
Investering

Realisatie Toelichting

Nieuw kassasysteem I 25 20 Afgerond.

Documentscanners I 10 6 Afgerond.

Aanpassingen brandcompartimentering gemeentehuis 
Domburg

I 85 4 Doorlopend project in 
2019.

iPads nieuwe gemeenteraad I 40 38 Afgerond.

Tuindeur kantine I 45 0 Nog niet gestart.

Generieke digitale infrastructuur (GDI) - onderhoud S 20 0 Budget overboeken naar 
2019.

Informatiebeveiliging S 35 35 Budget gerealiseerd in 
2018.

Kwaliteitsverbetering personeel S 40 40 Budget gerealiseerd in 
2018.

ICT kosten t.b.v. invoering omgevingswet S 15 0 Budget overboeken naar 
2019.

Informatievoorziening - zoekfuncties S 30 30 Budget gerealiseerd in 
2018.

Basis op orde, ambities, nieuw ontwikkelingen en 
senioriteit

S 351 351 Budget gerealiseerd in 
2018.

Juridische basiskwaliteit en Handhaving S 157 157 Budget gerealiseerd in 
2018.

Capaciteit Sociaal Domein S 60 60 Budget gerealiseerd in 
2018.

Capaciteit projecten S 92 92 Budget gerealiseerd in 
2018.

Fonds Gezamelijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG) S 25 9 Restantbudget niet 
benodigd.

ICT kosten t.b.v. invoering omgevingswet E 50 0 Budget overboeken naar 
2019.

Generieke digitale infrastructuur (GDI) E 75 0 Budget overboeken naar 
2019.

iPads gemeenteraad - capaciteit E 5 0 Budget overboeken naar 
2019.

Informatievoorziening - zoekfuncties E 60 0 Budget overboeken naar 
2019.

Ondersteuning schrijven raadsvoorstellen. E 15 0 Budget overboeken naar 
2019.

Juridische kennis grondzaken E 20 9 Budget overboeken naar 
2019.

Integraal vastgoedbeleid E 60 57 Afgerond

Kwaliteitsverbetering personeel E 100 100 Budget gerealiseerd in 
2018.

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig




