
1. Veiligheid



Veere is een veilige woon- en werkomgeving  voor inwoners en bezoekers.

D.1.01 In 2018 zijn we goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis.
We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. Medewerkers met een rol daarin, oefenen en trainen 
jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een Gecoördineerde Regionale 
Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) direct bereikbaar en inzetbaar zijn.
We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien 
gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige 
hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer.

Stand van zaken
Medewerkers, maar ook de nieuwe bestuurder, hebben diverse trainingen en opleidingen 
gevolgd voor crisisbeheersing. In Veere hadden we afgelopen jaar één GRIP situatie: het 
baggerschip dat tegen de Oosterscheldekering lag. De VRZ stelde haar begroting 2019 vast 
en ontwikkelde zich verder aan de hand van het verbeterplan Emergo. Er werden verdere 
stappen gezet richting de nieuwe Meldkamer die in 2020 samengevoegd wordt in Bergen op 
Zoom. Extra aandacht was er ook voor het werven van brandweervrijwilligers om de 
brandweerzorg de komende jaren op orde te houden.

1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Zeeland.
De 13 gemeenten in Zeeland vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Het is een 
samenwerkingsverband dat zorgt voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, 
rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorziet in een meldkamer. Doelstelling en taken staan 
in een gemeenschappelijke Regeling. Daarmee houden we controle op de VRZ en stellen we budget 
beschikbaar. In het 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan de raad voor.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 14-09-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
We hebben kennisgemaakt met de nieuwe directeur. Hij heeft de begroting 2019 toegelicht en 
de ontwikkeling van de VRZ. In 2019 vraagt de VRZ een kleine extra structurele gemeentelijke 
bijdrage (voor Veere € 8.000). Er is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld die 
voldoet aan de normen van de VZG. Verder wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de 
VRZ en de uitvoering van de aandachtspunten uit Emergo, het verbeterplan uit het rapport van 
Twynstra Gudde.
Tijd

Geld

1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of 
oefenen ieder jaar.
Oefening en training is een belangrijk aspect voor het bestrijden van crises en rampen. Wie een rol 
heeft, neemt actief deel aan thema- en functiegerichte trainingen. Dat varieert van functie- en 
rolgerichte trainingen en oefeningen, tot thematische trainingen met een bepaald scenario of risico als 
uitgangspunt. Die laatste trainingen zijn vaak multidisciplinair, zodat we ook weten wat we van andere 
kolommen (brandweer, politie, GHOR, defensie, RWS, etc.) mogen verwachten.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 14-09-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
Ook dit jaar is er een gevarieerd aanbod geweest vanuit de VRZ. Medewerkers schrijven zelf 
in voor trainingen en opleidingen. De nieuwe wethouders hebben voor de zomer een 
spoedcursus crisisbeheersing gehad. Later dit jaar heeft de 1e loco burgemeester een 
uitgebreide training gevolgd. Regionaal is besloten dat de officieren van dienst bevolkingszorg 
zich certificeren. In Veere doen we dat gefaseerd. In 2018 is de eerste medewerker gestart.
Tijd



Geld

D1.02 Veere is en blijft een veilige gemeente om in te wonen, werken en 
recreëren.
Veere is een veilige gemeente en dat houden we graag zo. We streven naar een hoog 
veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast dit veiligheidsgevoel is het 
doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden.

Stand van zaken
Veere was ook in 2018 een veilige gemeente. De daling van het aantal woninginbraken 
stabiliseerde (34 in 2017, 30 in 2018). We richtten ons op het terugdringen van het aantal 
fietsendiefstallen met o.a. voorlichting, graveeracties. Het resultaat: van 67 in 2017 naar 28 in 
2018. Helaas was er niet overal succes. Er werden een groot aantal strandhuisjes 
opengebroken en een actieve bende zorgde voor een toename van diefstallen uit auto's. De 
politie hield in allebei de zaken verdachten aan. 
 

1.003 We stellen de Nota Integrale veiligheid 2019-2022 vast.
Dit jaar stellen we een nieuwe nota op voor 2019-2022. Deze nota beschrijft de thema’s en concrete 
acties om het veiligheidsniveau van Veere te behouden en te vergroten.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel, Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Er is een begin gemaakt met het format voor de nieuwe nota. Voor de input met de raad 
organiseren we samen met de politie een bijeenkomst in november. Omdat deze bijeenkomst 
niet eerder gepland kon worden, schuift ook vaststellen van de Nota Integrale Veiligheid 2019-
2022 iets op. De planning is nu de raad van april 2019.
Tijd

Geld

1.004 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.
We maken collega’s en inwoners bewust van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Dat doen 
we via voorlichting en informatiebijeenkomsten. Zo weten ze ook wat ze moeten doen als ze ermee in 
aanraking komen. We nemen deel aan de Taskforce Brabant Zeeland. Ook nemen we deel aan het 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) als partner in de strijd tegen ondermijning en 
georganiseerde criminaliteit.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Kwaliteit
Ondermijning is inmiddels een ingebed begrip en een terugkerend agendapunt op de 
veiligheidstafel. Dit jaar organiseerde de provincie de week van de Ondermijning. 
Verschillende medewerkers hebben kennisgenomen van acties en mogelijkheden op dat 
gebied. We maken deel uit van het RIEC en de Taskforce Brabant Zeeland. Deze partijen 
ontwikkelen handige tools. Bijvoorbeeld een apothekerskast, met allerlei best practices op het 
gebied van ondermijning en georganiseerde misdaad. Ook is er door het RIEC een 
recreatieparkentool ontwikkeld, waarmee we een beeld kregen van ondermijningsgevoelige 
recreatieparken. In de regio draait nog een project jachthavens en kleine zeehavens. We 
proberen daar zicht te krijgen op in- en uitstroom in deze havens en mogelijke illegale 
activiteiten, zoals de golf aan diefstal van buitenboordmotoren begin 2018.
Tijd

Geld



1.005 We werken integraal samen aan Veerse veiligheidsproblematiek.
We geven voorlichting, preventie adviezen en werken nauw samen aan Veerse 
veiligheidsvraagstukken. Dat doen we met alle veiligheidspartners in het lokale en regionale veld. We 
betrekken zoveel mogelijk de burger daarbij.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel, Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
De samenwerking verloopt goed. Direct met de politie, maar ook met partners als het 
Veiligheidshuis en Zeeuwland. Dit jaar zijn we ook gestart met een structureel overleg met 
Arduin als het  gaat om de aanpak van mensen met verward gedrag. Eind 2018 besloten we 
om structureel buurtbemiddeling aan te bieden. Inwoners die problemen hebben met hun 
buren kunnen snel en laagdrempelig buurtbemiddeling inschakelen om verdere escalatie te 
voorkomen. 
 
Tijd

Geld

1.006 We werken samen met de politie aan het bewaken van de prioriteiten en 
inzet van de politie in Veere.
De politie-inzet is van grote waarde voor de veiligheidsbeleving en criminaliteitscijfers. De politie treedt 
strafrechtelijk op en de gemeente bestuursrechtelijk. Waar mogelijk delen we informatie voor een 
gezamenlijke aanpak. De politie Veere valt onder het basisteam politie Walcheren. Zes keer per jaar is 
er een basisteamdriehoek Walcheren. Daar stellen we met de politie en het OM prioriteit en inzet van 
de politie vast. In het basisteam bepalen we de lokale vertaling van de landelijk gestelde prioriteiten en 
vullen we de lokale beleidsvrije ruimte in.  
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Kwaliteit
De politie Zeeland gaf dit jaar het signaal af dat de capaciteit voor de komende jaren sterk zal 
dalen. In november 2018 is dat in een werkbezoek bij de politie toegelicht. Naar aanleiding van 
dit signaal is er extra capaciteit beschikbaar voor Zeeland. In Veere hebben we daarvan 1 
extra wijkagent geclaimd en gekregen. De nieuwe wijkagent start begin 2019. Hoewel de 
zomer, zonder enkele incidenten, vrij rustig is verlopen blijft de politie bezetting op Walcheren 
krap. Hier is continue aandacht voor in de basisteamdriehoek. De bijzonderheden afgelopen 
zomer waren het groot aantal opengebroken strandhuisjes en een golf aan inbraken in 
voertuigen. In beide situaties pakte de politie verdachten op. 
 
Tijd

Geld

D.1.03 Een schone, veilige, gezonde en mooie leefomgeving.
We willen een duurzame  samenleving. We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, 
toezicht, handhaving en het stellen van regels voor de fysieke leefomgeving.

Stand van zaken
De BOA's en toezichthouders volgen het IHUP (Integrale Handhavings Uitvoerings 
Programma). 
In 2018 is het project Terrassen en Uitstallingen gestart. Dit leidt tot nieuwe regelgeving in 
2019.

1.007 We houden de Algemene plaatselijke verordening Veere actueel.
De APV gaat over het huishoudelijk reglement van onze gemeente. We passen deze jaarlijks in 
december aan.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel, Zwaag RJ, van der



Startdatum: 01-08-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Kwaliteit
De VNG adviseerde veel (tekstuele) wijzigingen, zodat artikelen beter leesbaar werden. Wij 
volgden de voorstellen van de VNG zoveel mogelijk en daardoor kostte het wijzigen van de 
Apv 2019 meer tijd dan gebruikelijk.
Tijd

Geld

1.008 We stellen een uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht 
Handhaving (VTH) op.
Onderdeel van het VTH beleid is het jaarlijkse uitvoeringsprogramma VTH. Hierin staat hoe we onze 
vergunningverlenings- en toezichtscapaciteit inzetten. Het college stelt het programma op en stuurt 
het ter kennisname naar de gemeenteraad. 
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
De taken genoemd in het IHUP zijn in grote lijnen uitgevoerd. Dit komt uitgebreid aan bod in 
het jaarverslag.
Tijd

Geld

1.009 We stellen het jaarverslag omgevingsrecht op.
In het jaarverslag doen wij verslag van de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht en 
bijzondere wetten. U leest onder andere hoeveel vergunningen zijn verleend en hoeveel controles we 
hebben uitgevoerd. Het college stelt het verslag op en stuurt het ter kennisname naar de 
gemeenteraad.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 11-02-2019 Einddatum: 25-04-2019 
Gestart

Kwaliteit
Het college stelt het jaarverslag 2018 vast. 
Dit is een terugblik op de activiteiten die in 2018 op het gebied van vergunningen, toezicht en 
handhaving plaatsvonden. Hierin staat ook opgenomen wat de VRZ (Brandveiligheid) en RUD 
(Milieu) namens ons deden. De verwachting is dat het college het jaarverslag in april 2019 
ontvangt.
Tijd

Geld



Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop 
cijfer 

betrekking 
heeft

Cijfer 
Veere

Cijfer 
Zeeland

Beschrijving

Veiligheid 6 Verwijzingen Halt per 
10.000 
inw. 12-
17 jr

Bureau Halt 2017 147 209 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Veiligheid 7 Winkeldiefstallen aantal per 
1.000 
inwoners

CBS - Diefstallen 2017 0,2 1,4 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Veiligheid 8 Geweldsmisdrijven aantal per 
1.000 
inwoners

CBS - 
Geregistreerde 
criminaliteit & 
Diefstallen

2017 1,9 4,6 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van 
geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag 
en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Veiligheid 9 Diefstallen uit woning aantal per 
1.000 
inwoners

CBS - Diefstallen 2017 1,6 1,7 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Veiligheid 10 Vernielingen en 
beschadigingen (in de 
openbare ruimte)

aantal per 
1.000 
inwoners

CBS - 
Geregistreerde 
criminaliteit & 
Diefstallen

2017 3,8 5,9 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.



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

Lasten

1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer

1.949 1.941 1.901 -40

1.2 Openbare 
orde en 
veiligheid

585 667 658 -9

Totaal Lasten 2.535 2.608 2.559 -50
Baten

1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer

5 5 7 2

1.2 Openbare 
orde en 
veiligheid

35 97 86 -12

Totaal Baten 40 102 92 -10
Resultaat -2.494 -2.506 -2.466 40

Financiële analyse

 Resultaat

Taakveld crisisbeheersing en brandweer
Veiligheidsregio Zeeland
We hebben een bedrag van € 25.000 minder bijgedragen dan geraamd.
 
Gebouwenbeheer
We hebben een overschot op het budget voor verduurzaming van de 
bedrijfsgebouwen waaronder de brandweergarages.
 
Overige
Het resterende saldo bestaat uit diverse kleine afwijkingen.
 

 
 

€ 25
 
 

€ 14
 
 

€ 2
 

Taakveld openbare orde en veiligheid
Het saldo bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

 
-€ 2

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000
Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting
Veiligheidshuis Zeeland S 5 5 Budget gerealiseerd in 2018.

VRZ bijdrage S 146 146 Budget gerealiseerd in 2018.

VRZ bijdrage E 58 33 Restantbudget niet benodigd.

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig




