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Inleiding
Voor u ligt de programmaverantwoording van de gemeente Veere over het jaar 2018. Deze rekening
voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), die per 1
januari 2004 van kracht werd.
Opzet van de jaarstukken
Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld met de toevoeging
van de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen in de jaarrekening.
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Voor deze indeling is gekozen, om de opzet van de begroting zo identiek mogelijk te maken aan die
van de jaarstukken. Aansluiting tussen begroting en jaarstukken van gemeenten is belangrijk voor het
inzicht.
In artikel 4.1 van het BBV is het volgende bepaald: De indeling van de begroting en de jaarstukken is
identiek.
De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag. Dit is in de Gemeentewet
aangegeven. In de hierboven gegeven opzet van de begroting is de beleidsbegroting de tegenhanger
van het jaarverslag en de financiële begroting van de jaarrekening.
Bij het samenstellen van de jaarstukken is het bovenstaande schema gevolgd.
Uw raad treft de volgende stukken aan:
 De jaarrekening, waarin opgenomen balans met toelichting, programma-rekening met
toelichting voorafgegaan door het overzicht van baten en lasten en bijlagen;
 Het jaarverslag, waarin opgenomen de programmaverantwoording met paragrafen.
Aan het college wordt verantwoording afgelegd in de productenrekening. In dit boekwerk zijn ook
diverse bijlagen opgenomen. Per fractie stellen wij een exemplaar beschikbaar.

In de begroting heeft uw raad onderstaande programma’s benoemd.
 Bestuur en ondersteuning
 Veiligheid
 Verkeer, vervoer en waterstaat
 Economie
 Onderwijs
 Sport, cultuur en recreatie
 Sociaal domein
 Volksgezondheid en milieu
 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROS)
Per programma zijn de vragen beantwoord:
 Wat hebben we bereikt (Doelstelling)?
 Wat hebben we er voor gedaan? (Maatregelen)?
 Wat heeft het gekost?
Met deze vragen wordt per programma duidelijk welk maatschappelijk effect men wil bereiken, welke
doelstellingen in kwalitatieve zin en (meetbare) prestaties men wil behalen en welk budget hiervoor
nodig is. Vervolgens is in de begroting aangegeven wat wij daarvoor gaan doen (de bestuurlijke
inspanning). In de loop van het jaar hebben wij over deze vragen via het Pepperflow aan u
gerapporteerd. Per programma geven wij nu een verantwoording over deze bestuurlijke inspanningen.
Per programma zijn de onderliggende taakvelden vermeld. Deze geven alle gemeentelijke activiteiten
weer in termen van taakvelden. In de jaarrekening is het totaal van deze taakvelden per programma
weergegeven in het overzicht van baten en lasten en de toelichting. Het totaal van de baten en lasten
in de taakvelden is gelijk aan het totaal van de programma’s.
Paragrafen
Overeenkomstig de voorschriften is een aantal verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen
geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en realisatie vanuit een
bepaald perspectief. Deze kunnen een grote financiële impact hebben, van politieke betekenis zijn of
van belang voor de realisatie van de programma’s. In de voorschriften wordt aangegeven wat ten
minste in elke paragraaf opgenomen moet worden. In deze rekening treft u in het vervolg op de
begroting de volgende paragrafen aan:
 Financiering
 Lokale heffingen
 Verbonden Partijen
 Onderhoud Kapitaalgoederen
 Risicomanagement en weerstandvermogen
 Grondbeleid
 Duurzaamheid
Jaarstukken
In de programma’s zijn de cijfers van de primitieve begroting en de begroting na wijzigingen naast de
rekeningcijfers gepresenteerd. Analyses hebben plaatsgevonden tussen de cijfers van de begroting
na wijziging en de rekeningcijfers. Bij de programma’s is over bestuurlijke inspanningen in het jaar
2017 gerapporteerd. De financiële analyses treft u aan in het overzicht van baten en lasten.
In de bestuursrapportages hebben wij over de voortgang van de maatregelen (in Pepperflow)
gerapporteerd. Wij hebben u ook tussentijdse (financiële) bestuursrapportages aangeboden waarin
voornamelijk op de financiën is gerapporteerd.
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over specifieke uitkeringen van het rijk. In een
bijlage SiSa (single information single audit) geven we een overzicht van een aantal specifieke
uitkeringen. Verantwoording bij de jaarrekening heeft als voordeel dat een controlerend accountant
niet meer voor iedere regeling een aparte verklaring hoeft af te geven.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft per gemeente aan welke specifieke uitkeringen in de
bijlage verantwoord moet worden. In de bijlage zijn ook de ontvangen bijdragen van de provincie
Zeeland verantwoord.
Samenvatting
Bestuur en ondersteuning
In maart 2018 waren de gemeenteraadverkiezingen. Tot de installatie van het college vlak voor het
zomerreces, kende de gemeente een bijzondere periode. Niet alleen duurde de coalitievorming langer

dan gebruikelijk, ook zaten we een maand zonder college doordat 2 wethouders vertrokken voordat
de nieuwe wethouders geïnstalleerd werden.
De nieuwe coalitie van SGP/CU, VVD en DTV presenteerde haar werkprogramma “Verder bouwen
aan een gezond Veere”. In dit jaarverslag vindt u terug hoe het eerste half jaar gestart is met dit
programma.
2018 was het jaar van de privacy. Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Hiervoor voerden
we veel werk ter voorbereiding uit. Om AVG-proof te zijn en te blijven is er daarna en wordt nu nog
steeds, veel werk verzet.
In 2018 stelde u het beleidsplan Informatievoorziening 2018-2022 vast. Aanleiding voor dit plan was
een advies van de Rekenkamer. Dit beleid is verbonden met het beleid dienstverlening. Uitstekende
dienstverlening komt ook terug in het werkprogramma, met name die aan ondernemers. Eind 2018
besloten we om de dienstverlening aan ondernemers en de ontwikkeling van de front-office te
onderzoeken. Dit onderzoek loopt de eerste maanden van 2019.
Veiligheid
In 2018 is Veere weer een veilige gemeente gebleken, ondanks enkele incidenten zoals het
openbreken van strandhuisjes en een auto-inbraakgolf. Alle daders spoorde de politie op.
Verkeer, vervoer en waterstaat
In 2018 hebben we veel plannen en voornemens die de afgelopen jaren zijn gemaakt in het GVVP,
het halteplan openbaar vervoer en de beheerplannen zijn uitgevoerd. In het najaar startten we met de
reconstructies van 't Groentje-Schuitvlotstraat Domburg, Prelaatweg Aagtekerke en de DorpsstraatNoordweg Oostkapelle. Deze werken ronden we in 2019 af. Het ontwerp en de aanbesteding voor de
Markt Veere en de doorgaande route door Buttinge zijn in 2018 afgerond. We startten ook met
de voorbereidingen voor de reconstructies aan de Dorpsstraat in Gapinge en Meliskerke.
Om de mobiliteit voor mensen met een handicap te vergroten hebben we in diverse kernen de
bushalten toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.
We zijn gestart met de Nota Parkeren om te komen tot een betere verdeling van parkeerplaatsen
tussen bewoners, ondernemers en toeristen. In 2018 besloten we om de uitkomsten van de
onderzoeken naar de effecten van toerisme op de leefbaarheid te betrekken in de Nota Parkeren. De
nota wordt daarom pas eind 2019 opgeleverd aan de raad.
Economie
We gaven uitvoering aan het Bedrijventerreinprogramma Veere 2017 – 2025. In 2018 hebben
we gewerkt aan Bedrijventerrein Prelaatweg in Westkapelle, Rapenburgweg in Meliskerke en
Oosterloo in Domburg.
We leverden een bijdrage aan vier Europese subsidieprojecten.
Samen met de Zeeuwse gemeenten werkten we in de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA) aan een
nieuw meerjarig programma voor 2020-2023.We stelden een evaluatierapport op over de uitvoering
en werkwijze Toeristische Impuls en werkten aan een nieuw convenant voor de periode 2019-2021.
Onderwijs
In het kader van kwalitatief goed onderwijs maakten we in Walchers verband met schoolbesturen
afspraken over leerlingenvervoer, afstemming zorg op school en zorg thuis, thuiszitters en
huisvesting.
Samen met de gebruikers en Zeeuwland hebben we de Multifunctionele Accommodatie in Biggekerke
gerealiseerd en maakten we afspraken over het beheer met Stichting Dorpscentrum. We realiseerden
de harmonisatie van de kinderopvang door een exploitatiesubsidie aan Kinderopvang Walcheren te
verstrekken voor de peutergroepen. Kinderopvang Walcheren, GGD en de scholen gaven uitvoering
aan het activiteitenplan Voor- en Vroegschoolse Educatie om meer peuters te bereiken en een
doorgaande leerlijn te bevorderen.
Sport, cultuur en recreatie
In verband met deelname aan cultuur, sport en bewegingsactiviteiten maakten we subsidieafspraken
met culturele organisaties en sportverenigingen over de activiteiten en voerden we de sportnota uit.
We verstrekten een subsidie aan de Zeeuwse Muziekschool voor het project Radio Geluk. Dit is een
project op het gebeid van muziekactiviteiten voor en door ouderen en dementerenden. Ook
verleenden we subsidie aan de Stichting Grote Kerk. In het kader van de voorzieningen stelden we

een proces op voor een toekomstplan voor het zwembad in samenhang met het Maatschappelijk
Vastgoed Serooskerke. We hebben meegewerkt aan de realisatie van de mountainbikeroute en
plaatsten in Serooskerke een kunstwerk.
Het jaar 2018 was een lastig jaar voor het groenonderhoud. Het voorjaar was erg nat en de zomer en
najaar uitzonderlijk droog. We zijn er ondanks deze lastige omstandigheden in geslaagd het
onderhoud op niveau te houden en zelfs wat extra kleur in te brengen met de aanplant van bollen en
vaste planten. De inspanningen van onze medewerkers zijn niet onopgemerkt gebleven. We werden
eerste bij landelijke wedstrijd voor schoonste winkelstraat (in de categorie kleine gemeenten).
Inwoners waren meer betrokken door deelname aan boomfeestdagen en we organiseerden
schoonmaakacties. Ook pakten we zelf het onderhoud of de inrichting van groen op.
Sociaal Domein
We willen dat alle inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. In dat kader keken we met o.a.
Welzijn Veere hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven
wonen in hun eigen omgeving. Dit legden we vast in de notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en
Zorg Veere”. Een toegang, Porthos, is nodig voor degene die zorg en ondersteuning nodig hebben. In
2018 is de samenwerkingsovereenkomst Porthos opgezegd. We troffen voorbereidingen voor de
ontvlechting van Porthos ,met het opstellen van een ontvlechtingsplan. Daarnaast werkten we ook
aan een nieuwe Veerse toegang die per 2020 operationeel is. In 2018 kregen ruim 1600 Veerse
inwoners één of meerdere zorgvoorzieningen vanuit Wmo of Jeugdwet.
Volksgezondheid en milieu
We willen gezondheidsproblemen voorkomen en werkten daarvoor samen met andere organisaties. In
2018 hebben we de nota Walcherse Kadernota Samenwerken voor gezondheid vastgesteld. Op basis
hiervan gaan we een uitvoeringsplan maken.
We hebben diverse begraafplaatsen aangepast en uitgebreid. Nu voldoen alle kernen aan de
doelstelling voldoende ruimte voor minimaal 25 jaar.
Duurzaamheid kreeg steeds meer aandacht in beleidsvorming en uitvoering. In het kader van de
duurzaamheidsdoelstelling “van afval naar grondstof” hebben we diverse pilots gestart voor betere
afvalscheiding. In 2018 hebben we vooronderzoek gedaan naar de effecten van klimaatverandering
op de openbare ruimte. Dit als voorbereiding op de herziening van het verbreed gemeentelijk
rioleringsplan (vGRP) in 2019. Daar waar mogelijk hebben we gelijk al verbetermaatregelen om
wateroverlast te voorkomen uitgevoerd. Dit heet de klimaatstresstest die begin 2019 is uitgevoerd.
We begonnen met de formulering van een programma Energietransitie om onze doelstellingen voor
2030 en 2050 waar te maken.
Het nieuwe beleid voor donker voor onze kuststrook kwam na uw vaststelling in uitvoering. We
hebben een aantal ecologische onderzoeken uitgevoerd. Het beleid is erg goed ontvangen.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROS)
In Domburg zijn we gestart met de aanleg van het Singelgebied. De contouren zijn al goed zichtbaar.
Ook startte de verkoop van de bouwkavels; de vraag was vele malen groter dan het aanbod.
De aanleg van het parkeerterrein bij het gemeentehuis is klaar, net op tijd voor de opening van de
nieuwe supermarkt na jaren van moeizame voorbereiding!
We werkten verder aan de planontwikkelingen van de Nijverheidsweg; in 2019 volgt de besluitvorming
over de bestemmingsplannen. Voor het Nehallenniagebied is gestart met de
haalbaarheidsonderzoeken voor diverse ontwikkelingen. We voerden verkennende gesprekken over
een herontwikkeling van het recreatiegebied aan de westrand van Domburg. Een voorlopig mooi
resultaat daarvan is het meenemen van de mogelijkheid om een hotelontwikkeling aldaar in plaats van
in het voormalige KPN gebouw aan de Schelpweg te realiseren.
In Zoutelande startte de bouw van Residentie Soutelande, het voormalig Hofje van Janse. D’n soute
bank, het voormalige gebouw van de Rabobank, is in gebruik genomen. We rondden de plannen voor
de herontwikkeling aan de Westkapelseweg 4 af.
Het bestemmingsplan Fort den Haak in Vrouwenpolder werd in 2018 onherroepelijk. De uitbreiding
van hotel "Duinoord" is gerealiseerd en opgeleverd en de bouw van het nieuwe receptiecomplex van

Breezand Vakanties is gestart.
In 2018 besteedden we heel veel tijd en energie aan de regionale woningbouwafspraken. Uiteindelijk
met succes!
Het project (on)rechtmatig gemeentelijk grondgebruik verliep goed.
De komst van de Omgevingswet bereidden we voor. Immers, 1 januari 2021 is het zover.
De voorbereiding gebeurt met de hele organisatie en natuurlijk met de raad. In 2018 organiseerden
we 2 raadsbijeenkomsten. Nadruk lag bij het opstellen van nieuwe regels zodat in 2019 het
Bestemmingsplan+ vorm krijgt.
Ondertussen was 2018 wederom een druk jaar wat betreft vergunningverlening Wabo (bouw): we
verleenden ruim 500 omgevingsvergunningen.
Bedrijfsvoering
We hebben het uit de eerdere Legal Audit voorvloeiende verbeterplan juridische kwaliteit afgerond. In
de rapportage ziet u daarvan ook de concrete resultaten afgemeten aan de hiertoe gestelde kpi’s.
Ook gaven we uitvoering aan de aanbevelingen van een eerder rekenkameronderzoek rond
kaderstelling van het te actualiseren HR beleid. In de algemene commissie van 30 november 2018
stelde u daartoe enkele kaders.
We professionaliseerden onze informatiebeveiliging naar een hoger niveau en hielden onze ICTvoorzieningen en het gemeentehuis (als huis van de gemeente) op het noodzakelijke niveau voor een
goede dienstverlening met waarborging van de continuïteit daarvan.
Als gastgemeente ondersteunden wij binnen de daarvoor beschikbare middelen en (minimaal)
conform het afgesproken niveau alle bedrijfsvoeringstaken van de samenwerking Porthos.

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 20102016) 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

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

% van de totale lasten

Eigen begroting

2018

10%

n.b.

Overhead

Jaar waarop cijfer betrekking heeft

Cijfer Veere

Cijfer Zeeland

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

633

668

664

-4

0.3 Beheer en
overige
gebouwen en
gronden

42

275

254

-21

0.63
Parkeerbelasting

82

77

73

-4

2.010

2.785

2.758

-28

11

11

13

1

412

460

450

-10

7

9

11

2

0.63
Parkeerbelasting

2.497

3.136

3.202

66

Totaal Baten

2.927

3.617

3.676

59

917

831

919

87

0.2 Burgerzaken

Totaal Lasten
Baten
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer en
overige
gebouwen en
gronden

Resultaat

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.
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.
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.

Prioriteiten
Bedragen x € 1.000

-€ 6

€ 20
€3

€ 68
€2

Prioriteit

I/S/E

Budget / Realisatie Toelichting
Investering

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

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

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

Kwaliteitsverbetering personeel

E

100

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig

38 Afgerond.

0 Budget overboeken naar
2019.

57 Afgerond
100 Budget gerealiseerd in
2018.

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 20192022 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

Veiligheid

6

Verwijzingen Halt

per
10.000
inw. 1217 jr

Bureau Halt

Veiligheid

7

Winkeldiefstallen

Veiligheid

8

Veiligheid

9

Veiligheid

10 Vernielingen en
aantal per CBS beschadigingen (in de 1.000
Geregistreerde
openbare ruimte)
inwoners criminaliteit &
Diefstallen

Jaar waarop
cijfer
betrekking
heeft

Cijfer Cijfer Beschrijving
Veere Zeeland

2017

147

209

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

aantal per CBS - Diefstallen
1.000
inwoners

2017

0,2

1,4

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven

aantal per CBS 1.000
Geregistreerde
inwoners 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.).

Diefstallen uit woning

aantal per CBS - Diefstallen
1.000
inwoners

2017

1,6

1,7

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

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

5

5

7

2

1.2 Openbare
orde en
veiligheid

35

97

86

-12

Totaal Baten

40

102

92

-10

-2.494

-2.506

-2.466

40

Baten
1.1
Crisisbeheersing
en brandweer

Resultaat

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.

€ 25
€ 14

Overige
Het resterende saldo bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

€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

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen etc.
De verschillende belangen van bewoners, bezoekers en bedrijven zijn daarbij in evenwicht. Dat doen
wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die
houden we actueel.
D.2.01 In 2018 is er op drukke plekken voldoende ruimte om fietsen te stallen.
Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan
de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is
onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
Stand van zaken
We zijn gestart met het inventariseren van knelpunten en kansen. We hebben gesprekken
gehad met de stakeholders over de mogelijke oplossingen. In de voorbereidingen van nieuwe
ontwikkelingen als bijvoorbeeld de herinrichting van 't Groentje Domburg en de herinrichting
van de Dorpsstraat Oostkapelle hebben we de behoefte voor fietsparkeren direct
meegenomen.
2.001 We maken in 5 kernen extra fietsparkeerplaatsen bij winkels, publieke
voorzieningen en het strand.
We zorgen voor voldoende capaciteit, ook op drukke dagen, om fietsen fatsoenlijk te kunnen
parkeren. Voldoende capaciteit betekent dat er geen overlast is van ‘wild’ geparkeerde fietsen.
In de kernen Veere, Vrouwenpolder, Oostkapelle, Domburg en Zoutelande gaan we in overleg met de
stads- dorpsraden en ondernemersverenigingen om te bepalen waar extra fietsparkeerplaatsen nodig
zijn. Voor 2018 is € 86.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
We hebben met alle stads- en dorpsraden en ondernemersverenigingen een rondgang
gemaakt door de kernen om een beeld van het gebruik en mogelijke verbeteringen te krijgen.
We zijn gestart met het uitwerken van de concrete plannen.
Tijd
Geld
D.2.02 In 2021 past de inrichting van verschillende wegen beter bij gebruik van
ervan.
De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik
door ontwikkelingen zoals:
- nieuwbouw,
- veranderde verkeerstromen,
- veranderde functie
- en technische veroudering.
Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
Stand van zaken
Voor de reconstructies van 't Groentje-Schuitvlotstraat Domburg, Prelaatweg Aagtekerke en de
Dorpsstraat-Noordweg Oostkapelle is de uitvoering in 2018 gestart. Het ontwerp en de
aanbesteding voor de Markt Veere zijn in 2018 afgerond. We zijn gestart met
de voorbereidingen voor de reconstructies aan de Dorpsstraat in Gapinge en Meliskerke.

2.002 We richten in 2017 en 2018 het centrumgebied van Dishoek opnieuw in.
De inrichting van de openbare ruimte in het centrum van Dishoek voldoet niet meer. Dit komt door de
uitvoering van grote bouwplannen in de omgeving. De inrichting van de openbare ruimte sluit niet
meer aan op de omgeving. Door de bouwwerkzaamheden is de verharding ook beschadigd. De totale
investering bedraagt € 963.500. Dit budget is al opgenomen in de prioriteitenplanning van voorgaande
jaren.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gereed
Kwaliteit
De werkzaamheden zijn in 2018 naar tevredenheid afgerond.
Tijd
Geld
2.003 We richten in 2018 het fietspad tussen de Kaapduinseweg en de
Strandweg in Dishoek opnieuw in.
Het fietspad tussen de Kaapduinseweg en de Strandweg voldoet niet meer. Het fietspad is onveilig.
Het is te smal en de bomen staan te dicht langs het pad. Het fietspad is een knelpunt in de
doorgaande fietsverbinding omdat het niet breed genoeg is. Er is een investering van € 136.000 nodig
in 2018.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gereed
Kwaliteit
De verbreding van het fietspad is afgerond.
Tijd
Geld
2.004 We richten in 2018 de Prelaatweg in Aagtekerke opnieuw in.
De Prelaatweg in Aagtekerke voldoet niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken:
- er wordt te hard gereden,
- de verkeerssituatie bij de school en de kerk is gevaarlijk,
- de verharding is matig zoals blijkt uit het wegbeheerplan,
- en een deel van de bomen langs de weg is aan het einde van hun levensduur.
De totale investering om deze knelpunten op te lossen bedraagt € 920.000. Dit budget is al
opgenomen in de prioriteitenplanning van voorgaande jaren.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 01-05-2019
Gestart
Kwaliteit
De uitvoering is 29 oktober 2018 gestart. Is niet afgerond in 2018. De planning is dat de
werkzaamheden Pasen 2019 gereed zijn.
Tijd
Geld
2.005 We richten in 2018 tot 2020 de Dorpsstraat en Noordweg in Oostkapelle
opnieuw in.
De Dorpsstraat en Noordweg in Oostkapelle voldoen niet meer. Dit blijkt uit:
- de inrichting sluit niet aan bij de uitstraling van een toeristische kern,
- de inwoners en ondernemers pleiten voor een andere inrichting,
- de functie van de weg verandert als gevolg van het GVVP en Verkeerscirculatieplan Walcheren,
- de fietsroute is niet veilig,
- en de weg is toe aan groot onderhoud.
Om deze knelpunten op te lossen is een totaal investering van in € 1.050.000 nodig in 2018 en 2019.
Portefeuillehouder: Schot Arie

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-03-2020
Gestart
Kwaliteit
De uitvoering van fase 1 is november 2018 gestart. Fase 1 is uiterlijk Pasen 2019 gereed.
Fase 2 wordt november 2019 tot april 2020 uitgevoerd.
Tijd
Geld
2.006 We richten in 2019 een deel van de Dorpsstraat in Gapinge opnieuw in.
Een deel van de Dorpsstraat in Gapinge voldoet niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken:
- de inrichting sluit niet aan bij de door inwoners gewenste uitstraling van de kern,
- de looproutes zijn niet veilig,
- de snelheid van auto’s is te hoog,
- de weg is toe aan groot onderhoud.
Beschikbaar budget was niet toereikend. We ramen een aanvullend budget in 2019 van € 500.000,-.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 30-04-2020
Gestart
Kwaliteit
In 2018 is gestart met het opstellen van een ontwerp. Er is een werkgroep geformeerd met
inwoners en ondernemers uit het dorp.
Tijd
Geld
2.007 We richten in 2020 de Dorpsstraat en Torenstraat in Meliskerke opnieuw
in.
De Dorpsstraat en Torenstraat in Meliskerke voldoen niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken:
- de inrichting sluit niet aan bij de door bewoners en inwoners gewenste uitstraling van de kern,
- de snelheid van auto’s is te hoog,
- de inrichting voldoet niet aan de basiseisen voor een verkeersveilige inrichting,
- de weg is toe aan groot onderhoud zoals blijkt uit het wegbeheerplan.
Er is een budget beschikbaar van € 250.000 in 2020.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-03-2021
Niet gestart
Kwaliteit
Er is in 2018 nog niet gestart met het ontwerp. Februari 2019 is er een startbijeenkomst in het
dorp.
Tijd
Geld
D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere veilig en ingericht volgens
het wegencategoriseringsplan.
De doelstelling is onderdeel van de beleidsdoelen uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
(GVVP):
 Wegenstructuur;
 Veilige inrichting van wegen;
 Uitstekende loop- en fietsroutes
Tijdens de looptijd van het GVVP (2017-2027) lossen we de geconstateerde knelpunten op.
Stand van zaken
Diverse kleinschalige verbetermaatregelen zijn uitgevoerd. De meest opvallende was het
veiliger inrichten van schoolzone's, hiervoor staat nog één maatregel open vanwege een
bezwarenprocedure.

Verder hebben we de Schuitvlotstraat Domburg, Prelaatweg Aagtekerke en de Dorpsstraat
Oostkapelle heringericht.
2.008 We passen de inrichting van de Mezgerweg, Domburgseweg en
Schuitvlotstraat in Domburg aan.
In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan hebben we diverse knelpunten in het wegennet
gevonden. Het gaat dan om de inrichting van kruispunten en wegvakken. De ruimte voor voetgangers
is vaak minimaal en de veiligheid voor fietsers kan beter. In 2018/2019 gaan we de Schuitvlotstraat
aanpassen. In 2019 starten we met de voorbereiding van de Mezgerweg en de Domburgseweg.
Met de herinrichtingen lossen we de genoemde knelpunten op. De inrichting sluit aan op het
wegencategoriseringsplan en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
Hiervoor is al budget beschikbaar.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022
Gestart
Kwaliteit
De inrichting van de Schuitvlotstraat is in november 2018 gestart en zal begin 2019 afgerond
worden. De overige wegen staan gepland voor de 1e helft van 2021.
Tijd
Geld
D.2.04 In 2018 heeft iedere kern minstens 1 halteplaats die toegankelijk is voor
mensen met een handicap.
We zetten ons in voor de mobiliteit van mensen met een lichamelijke handicap. De doelstelling is
onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’
uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
Stand van zaken
We hebben in Grijpskerke een nieuwe bushalteshalte aangebracht en in Zoutelande en
Westkapelle bushaltes aangepast. In de reconstructies van de Dorpsstraat Oostkapelle en de
Schuitvlotstraat Domburg hebben we bestaande bushalten gelijk goed ingericht. Hier vragen
we een aanvullende subsidie voor aan. Serooskerke is nu de enige kern met een vaste
busverbinding die nog niet beschikt over een toegankelijke bushalte. Hierover zijn we nog in
overleg met betrokken partijen.
2.009 We verhogen haltes naar 18 cm, brengen geleidelijnen aan en zorgen
voor rolstoelvriendelijke opritten.
De eisen aan de halteplaatsen hebben we beschreven in het Halteplan 2016+. We volgen met deze
aanpassingen de Europese wetgeving. In 2018 passen we haltes aan in de kernen Oostkapelle,
Grijpskerke, Westkapelle en Serooskerke. Er is een budget geraamd van €132.000.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gereed
Kwaliteit
We hebben de volgende haltes aangepast:
- Grindweg Westkapelle;
- Langendam Zoutelande;
- Oostkapelseweg Grijpskerke.
De haltes Molenweg in Oostkapelle laten we meeliften met de herinrichting van de
Dorpsstraat. De haltes in Serooskerke laten we afhangen van de beslissing of we de busroute
kunnen aanpassen, we zijn hierover in gesprek met de Dorpsraad en Connexxion.
Tijd
Geld

D.2.05 In 2018 is er minder overlast van openbaar vervoer in verschillende
kernen.
In diverse kernen ondervinden bewoners overlast van het openbaar vervoer. De doelstelling is
onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’
uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
Stand van zaken
Voor Serooskerke hebben we gesprekken gevoerd met betrokken partijen en de
mogelijkheden uitgewerkt. Dit wordt nu onderzocht op draagvlak in de omgeving.
De huidige dienstregeling van lijn 52/ 53 stond het afgelopen jaar onder een hoge druk waarbij
de reistijden vaak niet werden gehaald. Hierover zijn we met Connexxion in gesprek geweest
en bekijken we gezamenlijk waar aanpassingen nodig zijn en of we die kunnen combineren
met het ontlasten van de kernen.
2.010 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in de kernen van Biggekerke,
Koudekerke , Serooskerke en Vrouwenpolder.
In diverse kernen ondervinden bewoners overlast van het openbaar vervoer. De huidige
dienstregeling staat ook onder druk. De reistijden worden in bijna de helft van de gevallen niet
gehaald. We onderzoeken of we de routes kunnen wijzigen in overleg met Connexxion en de
Provincie. Waar mogelijk passen we de routes aan. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel
‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan (GVVP).
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
In Serooskerke hebben we gesproken met de dorpsraad en Connexxion over het verleggen
van de busroute. Hier hebben we concrete plannen voor het verleggen van de busroute en
bekijken we of er voldoende draagvlak is in de omgeving.
Nu de hele dienstregeling van de lijn 52/ 53 onder druk is komen te staan zijn we eerst met
Connexxion in overleg gegaan over de verschillende mogelijkheden en oplossingen voordat
we verder inzoomen op Koudekerke en Biggekerke. Deze nemen we integraal mee in het
overleg.
Tijd
Geld
D.2.06 We voldoen aan het afgesproken beheerniveau.
Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke
beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau
van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per
beheerplan informatie over:
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.
Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren, dan
formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.
Stand van zaken
De uitvoering van de beheerplannen, met uitzondering van het beheerplan openbare
verlichting. loopt volgens planning. De uitvoering van het beheerplan Openbare Verlichting
stagneert door wanprestatie van de de aannemer. We zijn binnen de Zeeuwse samenwerking
bezig met de ontbinding van het contract.

2.011 We verlengen de levensduur van kademuren in de stadshaven in Veere
met minstens 30 jaar.
Bij de voorbereiding op gepland onderhoud aan de Stadshaven zijn de kademuren nader
geïnspecteerd. De constructie van de kademuren blijkt veel slechter dan we dachten na een eerste
visuele inspectie. Dit bleek bij een tweede nadere inspectie. Er is een budget van € 1.260.000 voor het
verbeteren van de kademuren in de stadshaven.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017 Einddatum: 31-12-2020
Gestart
Kwaliteit
De uitvoering van fase 1 is oktober 2018 gestart. Fase 1 wordt uiterlijk maart 2019 afgerond.
Fase 2 wordt in de periode van oktober 2019 tot april 2020 uitgevoerd.
Tijd
Geld
D.2.07 In 2018 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners,
bedrijven en toeristen.
In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het
noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners,
ondernemers en toeristen.
Stand van zaken
De planning was om eind 2018 een oordeelvormende nota in de raad te brengen over de
toekomst van het parkeerbeleid. In het werkprogramma heeft de coalitie de wens uitgesproken
om een betere balans te vinden tussen recreatie en toerisme en leefbaarheid. Parkeren is een
daarbij een belangrijk onderdeel. Hiervoor zijn we een onderzoek gestart waarvan we de
resultaten mee willen nemen in de parkeernota. Dit onderzoek vergt tijd. De behandeling van
de parkeernota stellen we daarom uit naar de raad van december 2019.
2.012 We stellen nieuwe kaders en uitgangspunten vast via een Nota Parkeren.
In 2016 heeft de rekenkamer een onderzoek verricht naar het parkeerbeleid. De aanbevelingen
bestaan bijvoorbeeld uit:
 uitgangspunten en doelen opnieuw vaststellen;
 uitgangspunten en doelen meetbaar formuleren;
 beschrijven van de toekomstige gewenste situatie;
 wijze van rapporteren op de financiën.
Met deze nota werken we deze en de andere aanbevelingen verder uit en bepalen we de nieuwe
kaders en uitgangspunten voor het parkeerbeleid.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017 Einddatum: 31-12-2022
Gestart
Kwaliteit
We zijn de voorbereidingen van de O fase van het I-O-B proces gestart. In verband met de
gewenste onderzoeken naar leefbaarheid en de wens voor integrale beleidskeuzes hebben we
dit proces tijdelijk on hold te zetten. Zodra de resultaten van de onderzoeken naar leefbaarheid
bekend zijn kunnen we integrale afwegingen maken met diverse beleidsterreinen en dit als
input gebruiken voor de Nota Parkeren.
Tijd
Geld
Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Resultaat

Lasten
2.1 Verkeer
en Vervoer

4.731

5.292

5.119

-173

2.2
Parkeren
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-29

2.3
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-27
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623
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-5.900

-5.602
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2.1 Verkeer
en Vervoer

Resultaat

Financiële analyse
Resultaat
Taakveld verkeer en vervoer
Het verschil op dit taakveld (€ 252.000) komt onder andere door het feit dat we veel
werkzaamheden uitvoeren in de winterperiode om het toeristisch seizoen te ontzien.
De werkzaamheden lopen door in het nieuwe jaar. Het gaat om de volgende
werkzaamheden:
€ 17
Saneren verontreinigde bodems
Een budget van € 16.700 is nog niet uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog door
in 2019 (o.a. in Oostkapelle). Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de
reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

€ 42

Aanpassen halteplaatsen voor invaliden
Een budget van € 42.000 is nog niet uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog door.
Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om
dit bedrag over te boeken naar 2019.

€ 87

Uitvoeren maatregelen GVVP
Een budget van € 87.000 is nog niet uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog.
Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om
dit bedrag over te boeken naar 2019.

€ 58

Daarnaast zijn er een aantal werkzaamheden om uiteenlopende redenen nog niet
uitgevoerd:

€ 16

Onderhoud Openbare Verlichting
In de openbare verlichting zijn er grote problemen met de uitvoering van
contractafspraken door de aannemer. Hierdoor is een budget van € 58.000 nog niet
uitgegeven. Voor een bedrag van € 30.000 hebben we ook niet over de reserve
beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. Daarnaast € 28.000
bestemmen uit het resultaat.
Verder is er minder uitgegeven op overige kosten € 20.000.

€ 20

€9
€ 16
€ 16

Klein onderhoud verhardingen
Door een tekort aan capaciteit bij de aannemer zijn geplande werkzaamheden voor
december 2018 uitgevoerd in januari 2019. Hiervoor een budget van €
16.000 overboeken naar 2019.

-€ 29

Implementatie BGT
Een budget van € 9.000 is nog niet besteed, de implementatie op zichzelf is
afgerond, de noodzakelijke verbeterslag loopt nog door. Voor eenzelfde bedrag
hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te
boeken naar 2019.
Verkeerszaken, onderhoud bewegwijzering
Uitvoering gebeurt door de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Een deel van de
werkzaamheden die gepland waren in 2018 zijn nog niet uitgevoerd. Voorstel is om
een budget van € 16.000 overboeken. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet
over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.
Daarnaast minder uitgaven op inhuur van € 16.000
Overige
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.
Taakveld parkeren
Realiseren toiletten op terreinen waterschap
Er is nog een restantbudget van € 10.000, de werkzaamheden lopen nog door. Voor
eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit
bedrag over te boeken naar 2019.
Kosten bel parkeren en geldgaring
Er is meer gebruik gemaakt van bel parkeren dan geraamd en er is vaker geld uit de
parkeerautomaten gehaald. Dat is logisch omdat er ook veel meer parkeerheffingen
zijn geïnd als gevolg van het mooie weer afgelopen zomer. Een tegenvaller van €
28.000
Minder uitgaven onderhoud toiletten
Omdat de toiletten pas halverwege het seizoen zijn opgeleverd, is er minder
uitgegeven aan schoonmaak dan geraamd. Een meevaller van € 25.000

€ 10
-€ 28
€ 25
€ 20

Minder onderhoud en inhuur
Voor onderhoud aan parkeerterreinen en inhuur is minder uitgegeven. Een voordeel
van € 20.000.

€3

Overige
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.
Taakveld recreatieve havens
Diverse afwijkingen resulteren in een overschot van € 14.000 op dit taakveld.

Prioriteiten
Bedragen x € 1.000

€ 14

Prioriteit

I/S/E

Budget /
Investering

Realisatie Toelichting

Vervangen lichtmasten (extra 2018)

I

70

0 Krediet verschuift naar
2019.

Vervangen armaturen (extra 2018)

I

216

0 Krediet verschuift naar
2019.

Uitvoering beheerplan stadshaven groot onderhoud kademuren
Veere

I

1.260

345 Doorlopend project.

Herinrichting centrum Dishoek, verbeteren en verbreden
fietsroute

I

213

11 Doorlopend project.

Project Veelzijdig Veere, herinrichting markt

I

536

66 Doorlopend project.

Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (investering)

I

507

503 Afgerond.

Wegreconstructie

I

230

230 Werk nog niet gereed.

Wegreconstructies (extra door wegvallen BDU subsidie)

I

575

165 Werk nog niet gereed.

Vervanging armaturen

I

53

0 Krediet verschuift naar
2019.

Vervanging lichtmasten

I

143

0 Krediet verschuift naar
2019.

Domburg, Boulevard Schaegen fase 2

I

236

0 Nog niet opgevraagd.

Waterveiligheid

S

10

4 Restantbudget niet
benodigd.

Uitvoering GVVP: onderzoek verbetering busroutes in diverse
kernen

E

10

0 Nietbenut in 2018.

Uitvoering GVVP: aanpak fietsparkeren

E

86

0 Budget overboeken
naar 2019.

Samenwerking Waterschap/Gemeente Vlissingen m.b.t. stranden duingebied

E

30

0 Budget overboeken
naar 2019.

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig

3. Economie
Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor het behoud van
bestaande en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Recreatie en toerisme zijn evenals de
landbouw en het MKB belangrijke pijlers van de Veerse economie. Zij zorgen niet alleen voor werk
maar ook voor bestedingen en houden het voorzieningenniveau in stand. Deze sectoren zijn steeds in
beweging, omdat de omgeving verandert. Goed en structureel overleg tussen gemeente en
bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.
D.3.01 In 2018 krijgen werkgelegenheid en duurzame economische groei
prioriteit.
Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van duurzame werkgelegenheid. Bijvoorbeeld via
Nieuwe Economische Dragers (NED) en gezondheidstoerisme.
Stand van zaken
De inzet van de ondernemersmanager heeft bijgedragen aan een gezond
ondernemersklimaat. We zetten blijvend in op het verkrijgen van Europese en nationale
subsidies. In 2018 ondertekenden wij tevens het hospitality pact: een samenwerkingsverband
om naar oplossingen te zoeken voor de arbeidstekorten die vooral nijpend zijn binnen de
recreatieve sector. We faciliteren bijeenkomsten om ondernemers te informeren en stimuleren
om te investeren in een duurzame, circulaire economie.
3.001 We revitaliseren onze bestaande bedrijven terreinen.
Met het Bedrijventerreinenprogramma pakken we de veroudering en verrommeling van onze
bedrijventerreinen aan. Dit doen we door onze terreinen toekomstbestendig te maken op het gebied
van veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en eenduidigheid.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2025
Gestart
Kwaliteit
In 2018 hebben we gewerkt aan Bedrijventerrein Prelaatweg te Westkapelle, Rapenburgweg
te Meliskerke en Oosterloo te Domburg.
Tijd
Geld
3.002 We voeren het stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 20162018 uit.
We gaan het gezondheidstoerisme door ontwikkelen in co-creatie met stakeholders. We honoreren
kansrijke projecten met een stimuleringsbijdrage.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
In 2018 ontvingen wij de evaluatie over de uitvoering van het stimuleringsprogramma in
2017. Aan Impuls Zeeland en het Kenniscentrum Kusttoerisme gaven wij opnieuw
opdracht voor de ondersteuning in 2018. Wij kenden in 2018 stimuleringscheques toe aan het
pilotproject zeezwemmen van Stichting Natuurlijk Toegankelijk, het pilotproject mindfulness
met paarden van Stichting EigenKans en aan het pilotproject New Food van Stichting
Fooddelta Zeeland.
Tijd
Geld

3.003 We stellen een ondernemersmanager aan.
We werken met de ondernemersmanager Veere aan een goede relatie met de Veerse ondernemers.
De ondernemersmanager werkt onafhankelijk en is de bruggenbouwer tussen bedrijfsleven en
gemeente. We hebben voor de bekostiging van de ondernemersmanager € 15.000 per jaar
beschikbaar.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020
Gestart
Kwaliteit
Het project Ondernemersmanager Veere (OMV) startte in 2009 op initiatief van het Veerse
bedrijfsleven en de gemeente Veere voor een periode van drie jaar. Na tweemaal een
verlenging van telkens drie jaar startte de OMV in 2018 aan zijn vierde periode als
gewaardeerd bruggenbouwer tussen bedrijfsleven en gemeente. Het werkprogramma 20182022 van het college stelt dat de functie van ondernemersmanager niet ter discussie staat.
Gemeente en de Federatie Ondernemersverenigingen Veere (FOV) dragen ieder de helft van
de kosten.
Tijd
Geld
3.004 We reserveren een bedrag als co-financiering voor kansen op Europese
en/of nationale subsidies.
We participeren in projecten die goed zijn voor onze economie. Subsidies vragen standaard om een
cofinanciering van de gemeente. We verantwoorden achteraf, zodat we snel van kansen gebruik
kunnen maken.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Doorlopend
Kwaliteit
In 2018 leverden wij een bijdrage aan 4 Europese subsidieprojecten. Wij hebben voornamelijk
de rol van co-financier om onderzoek te verrichten en kansrijke pilots te onderzoeken.
Project MOVE staat voor mobility opportunities valuable for everybody en richt zich op
duurzame mobiliteit. De looptijd is 2018-2021.
Project SAIL staat voor staying active independent longer en richt zich op onverwachte en
duurzame koppelingen tussen oudere inwoners, lokale ondernemers, bestaande
voorzieningen en de kansen die de recreatiesector biedt. De looptijd is 2017-2020.
Project PROFIT staat voor PROfessional Framework for Innovation in Tourism en doet
onderzoek naar de mogelijkheden die big data biedt binnen de recreatiesector. De looptijd is
2017-2019.
Project Gezonde voeding van dichtbij richt zich op de kansen die streekproducten bieden. Hoe
zorgen we ervoor dat horecaondernemers en consumenten beter toegang krijgen tot de
Zeeuwse, lokale producten. De looptijd van het project is 2018-2021.
Tijd
Geld
3.005 We besluiten of we een vervolg geven aan het project MOVE.
MOVE staat voor Maatschappelijke Onderneming Veere.
Het gaat o.a. om kleinschalig vervoer met elektrische voertuigen voor verschillende
vervoersbehoeften. Het gaat bijvoorbeeld om Wmo vervoer, toeristenvervoer en vervoer voor
(horeca)ondernemers. Orionis Walcheren levert de chauffeurs die werkervaring opdoen en zo
mogelijk ook uitstromen naar betaald werk. Het gaat er om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt taken te geven die voorzien in maatschappelijke behoeften die niet door de markt
worden opgepakt.
Er loopt een experiment tot en met november 2017. We evalueren dit experiment en besluiten in
overleg met de betrokken partijen of we een vervolg geven aan het project in 2018. We kunnen dit

dekken uit de middelen die nu nog gereserveerd zijn voor het Ecoferium, leefbaarheidsbijdragen,
sociaal domein en toeristisch impuls.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
Het project MOVE kent in 2018 een moeilijke start. Het seizoen was al in volle gang. Er bleek
geen bemensing voor het project te zijn. Het project is mede daarom ook niet echt van de
grond gekomen. Evaluatie volgt voorjaar 2019.
Tijd
Geld
D.3.02 In 2018 blijft de toeristische sector van economische waarde voor de
gemeente.
Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het
toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame
projecten.
Stand van zaken
We kiezen voor structureel overleg met de toeristische sector Veere. Dit vindt plaats binnen de
setting van de Toeristische Impuls. Gezamenlijk beoordelen we initiatieven die een bijdrage
kunnen leveren aan een moderne en toekomstgerichte recreatieve sector. We zetten ons in
voor seizoensverlenging en zoeken verbinding met cultuur om dit te realiseren. Door ons te
committeren aan de Zeeuwse Kustvisie hebben we gekozen voor duurzaamheid van het
toeristische product. We bewaken het landschap, ons kapitaal. En door tijd en middelen vrij te
maken voor Europese subsidies stimuleren we pilots en onverwachte co-creaties. Zo
verwachten we een vliegwiel in gang te zetten op het gebied van innovatie en duurzaamheid.
3.006 We nemen deel aan de Toeristische Uitvoerings Alliantie 2016-2018.
In 2018 geven wij opnieuw samen met de andere Zeeuwse kustgemeenten uitvoering aan
gezamenlijke TUA projecten.
De Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA) is een samenwerkingsverband van Economische Impuls
Zeeland, Kenniscentrum Kusttoerisme en de VVV Zeeland. Zij initieert en ondersteunt projecten die
het toerisme versterken. De keuze van de projecten vindt plaats in overleg met de sector.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018
Doorlopend
Kwaliteit
In 2018 werkten we gezamenlijk met de Zeeuwse gemeenten en de TUA aan een nieuw
meerjarig programma voor 2020-2023. Binnen dit samenwerkingsverband vormen we tevens
een cluster met de Zeeuwse kustgemeenten om zo projecten te kunnen starten die voor elke
kustgemeente interessant zijn. We participeren o.a. in de volgende projecten en onderzoeken:
aanbodsdatabase voor recreatieve eenheden, attitudeonderzoek onder Zeeuwse inwoners en
maatwerkrapportage over de economische impact van de toeristische sector.
Tijd
Geld
3.007 We stellen € 200.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls 20152018.
Met de toeristische sector Veere sloten we een convenant over de besteding van de Toeristische
Impuls 2015 -2018. Een toetsingskader om aanvragen/onderzoeken/projecten voor een bijdrage te
beoordelen is beschikbaar. Het budget voor ieder jaar is € 200.000.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

Doorlopend
Kwaliteit
Over de uitvoering en werkwijze van de Toeristische Impuls de afgelopen periode is een
evaluatierapport opgesteld. We besloten om de samenwerking voort te zetten en werkten aan
een nieuw convenant voor de periode 2019-2021.
Projecten waar we in 2018 een bijdrage aan verleenden zijn o.a.:
 De Nederlandse finale eredivisie zeilen op het Veerse meer;
 Concertmiddag in de Grote Kerk Veere;
 Klassieke muziek in Veerse kerken;
 Een online mediacampagne voor seizoensverlenging bij VVV Zeeland;
 De internationale campagne Nederland Waterland van het Nederlands Bureau voor
Toerisme en Congressen.
Tijd
Geld
3.008 We kennen een budgetsubsidie toe aan de VVV Zeeland voor de periode
2016-2019.
Bij een kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig product hoort goed gastheerschap en
destinatiemarketing. We willen dat onze gasten ons weten te vinden en zich welkom voelen. En we
willen dat ze geïnspireerd worden met de verhalen die ons DNA beleefbaar maken. Door te
samenwerken met VVV Zeeland borgen we dit.
Het budgetsubsidiebesluit 2016-2019 voor VVV Zeeland is op de Veerse situatie toegesneden. We
maakten prestatieafspraken over het gastheerschap en de marketing/promotie. Aan de hand van
begroting, jaarrekening en activiteitenplan vindt een evaluatie van de prestatieafspraken plaats.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019
Doorlopend
Kwaliteit
We maakten prestatieafspraken met VVV Zeeland over wat zij moeten doen op het gebied van
gastheerschap en promotie voor Veere. Jaarlijks overleggen wij op gezette tijden. Eind 2018
ontvingen wij het jaarverslag en jaarrekening 2017 om dit te beoordelen. In 2018 startten wij
met de eerste overleggen met VVV Zeeland om te spreken over een nieuwe meerjarige
samenwerking voor de volgende periode.
Tijd
Geld
3.009 We handhaven het 5-sterrenniveau van het fietsknooppuntensysteem.
Voor beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem hebben we € 5.000 nodig.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Doorlopend
Kwaliteit
We maakten nieuwe afspraken met het routebureau van VVV Zeeland over het beheer en
onderhoud. Samen met de dorps- en stadsraden maakten we een inventarisatie over de
behoefte aan fietsoplaadpunten.
In 2019 willen we de gewenste fietsoplaadpalen bestellen bij het routebureau van VVV
Zeeland. We kunnen gebruik maken van een gunstige subsidieregeling.
Tijd
Geld

3.010 We herzien het beleid voor kleinschalig kamperen.
In 2017 voerden we een technische verbetering door in de uitvoering van de regels kleinschalig
kamperen. Hiermee is bestaande regeling op orde. Nu zijn we toe aan algehele herziening van het
beleid. Voor de herziening van het beleid is € 20.000 nodig.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Niet gestart
Kwaliteit
In 2018 hebben we niet gewerkt aan de herziening van het beleid voor kleinschalig kamperen.
Deze is nu gepland voor 2020
Tijd
Geld

Beleidsindicatoren
Programma Nr Indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop
Cijfer Cijfer Beschrijving
cijfer betrekking Veere Zeeland
heeft

Economie

11 Functiemenging %

LISA

2017

44,9

49,4

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert
tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als
banen.

Economie

12 Vestigingen
(van bedrijven)

LISA

2017

167,5

133

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

per 1.000
inw 1564jr

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
Exploitatie

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Resultaat

Lasten
3.1 Economische
ontwikkeling

367

160

110

-50

3.2 Fysieke
bedrijfsinfrastructuur

821

937

1.138

201

3.3 Bedrijfsloket en
bedrijfsregelingen

105

109

98

-11

3.4 Economische
promotie

962

693

448

-246

2.256

1.899

1.794

-105

0

0

0

0

732

1.032

1.290

258

35

32

30

-2

3.4 Economische
promotie

7.356

7.814

7.907

93

Totaal Baten

8.123

8.877

9.227

350

Resultaat

5.867

6.978

7.434

455

Totaal Lasten
Baten
3.1 Economische
ontwikkeling
3.2 Fysieke
bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijfsloket en
bedrijfsregelingen

Financiële analyse
Resultaat
Taakveld economische ontwikkeling
Er is een voordeel van € 50.000 omdat er geen beroep gedaan is op het
voorfinancieringsbudget voor subsidies van € 50.000. Dit bedrag is ook niet beschikt
uit de reserve Leefbaarheid. Voorstel is om dit budget over te boeken naar 2019.
Taakveld fysieke bedrijfsinfrastructuur
Grondexploitatie bedrijventerreinen
De verkoop van kavels op het bedrijventerrein Oosterloo ging sneller dan gepland (€
214.000). Dit heeft er mede voor gezorgd dat we winst hebben genomen voor een
bedrag van € 144.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. Dit
was € 27.000 meer dan geraamd.
Herstructurering bedrijventerreinen
Uitvoering herstraten van de huidige bedrijventerreinen loopt door in 2019 (€
27.000). Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt.
Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

€ 50

€ 27

€ 27
€4

Overige
Er zijn een aantal posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.
Taakveld bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Er zijn een aantal posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.
Taakveld economische promotie
Gezondheidstoerisme

€9

Lagere uitgaven budget gezondheidstoerisme van € 25.000. Projecten lopen door in
2019 (SAILproject/gezonde voeding/evaluatie gezondheidstoerisme). Voor een
bedrag van € 9.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit
bedrag over te boeken naar 2019. Daarnaast voorstel om € 16.000 uit resultaat te
bestemmen hiervoor.
Toeristische Impuls
Lagere uitgaven van € 183.000. Door vertraging in uitvoering en afspraak met sector
budget overboeken. Voor een bedrag van € 88.700 hebben we ook niet over de
reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. Daarnaast
voorstel om € 94.300 uit resultaat te bestemmen hiervoor.

€ 25

€ 183

€ 57
€ 30

Toeristenbelasting opbrengsten
Door een hoger aantal toeristische overnachtingen is er sprake van een
meeropbrengst van € 89.000 voor 2018. Voor een bedrag van ca. € 32.000 is er
terugbetaald. Per saldo is er een voordelig saldo van € 57.000.
Toeristenbelasting lasten
Budget van ca. € 30.000 is niet besteed omdat er geen controles toeristenbelasting
door derden zijn uitgevoerd. De controles zijn door eigen mensen van de
belastingsamenwerking uitgevoerd.
Forensenbelasting
De lagere opbrengst forensenbelasting van € 83.000 komt door een daling van het
aantal adressen. Dit komt o.a. door verkoop, inschrijving in GBA, contract bij
verhuurorganisatie en een nieuwe beleidsregel. Hiervan heeft een bedrag van €
44.000 een structureel effect.
Overige
Er zijn een aantal posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.

Prioriteiten
Bedragen x € 1.000

-€ 83

€8

Prioriteit

I/S/E

Budget /
Investering

Realisatie Toelichting

Deelname contacta

S

5

6 Budget gerealiseerd in 2018.

Beheer en onderhoud
routestructuren

S

3

3 Budget gerealiseerd in 2018.

Uitbreiding openstelling VVV
Veere in stadhuis

S

15

15 Budget gerealiseerd in 2018.

MOVE project (TukTuk
vervoer)

S

p.m.

Bekostiging
ondernemersmanager

S

15

9 Restantbudget niet benodigd.

Welstandscommissie

S

10

10 Budget gerealiseerd in 2018.

Vervanging economische
agenda

E

p.m.

Uitvoeringsprogramma
kustvisie

E

50

Organisatie ESPA congres
2018

E

39

Project ecomobiliteit

E

100

Fonds Zeeland

E

22

Project ecoferium Veerse Dam

E

100

Budgetsubsidie VVV

E

p.m.

I=Investering / S=Structureel /
E=eenmalig

2 € 35.000 overgeboekt naar 2019 in
bestuursrapportage. Restant ook overboeken naar
2019.
39 Budget gerealiseerd in 2018.
0 Budget reeds overgeboekt naar 2019 in
bestuursrapportage.
22 Budget gerealiseerd in 2018.
0 Budget reeds overgeboekt naar 2019 in
bestuursrapportage.

1000

4. Onderwijs
Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's
graag zo dicht mogelijk bij de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan
in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet
kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de
arbeidsmarkt van belang.
D.4.01 De overgang tussen peuterspeelzaal, basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en beroepsonderwijs/hoger onderwijs verloopt zonder problemen.
Een vloeiende overgang tussen peuterspeelzaal, primair onderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er
voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de
ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner.
Stand van zaken
De pedagogisch medewerkers van de peutergroepen zijn geschoold in handelingsgericht
werken. Hier werken de scholen ook mee. Dit bevordert de doorgaande lijn. Leerkrachten van
groep 1 en 2 en pedagogisch medewerkers van kinderopvang Walcheren maakten afspraken
over ouderbetrokkenheid. De Veerse scholen en peutergroepen deden mee aan de Veerse
voorleesdag.
4.001 Wij stellen in januari beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie
(VVE)
Wij stellen beleid vast in het plan VVE voor 2018. Hierin besteden we extra aandacht aan de overgang
tussen peuterspeelzaal en basisschool. Voorbeelden van mogelijke activiteiten die we in dit beleid
opnemen zijn: themabijeenkomsten voor peuterspeelzaalmedewerkers en basisschoolleerkrachten,
scholing, monitoring schoolresultaten taal en rekenen eind groep 2. Met de scholen maken we
resultaatafspraken over het te behalen cito-niveau. Daarnaast maken we met de scholen afspraken
over maatregelen wanneer de resultaten achterblijven.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gereed
Kwaliteit
Eind 2017 stelden wij het activiteitenplan voor 2018 vast. Dit plan voerden we samen met
Kinderopvang Walcheren, de GGD en de scholen uit. Enkele resultaten:
- Verbreding van de doelgroepdefinitie. Hierdoor maken meer kinderen gebruik van een extra
dagdeel op de peutergroep. Met name voor de kinderen met een sociaal-emotionele
achterstand is dit een meerwaarde.
- Scholing van de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Walcheren. Zij werken nu
volgens de methode handelingsgericht werken, de methode die de scholen ook gebruiken. Dit
bevordert een doorgaande leerlijn voor kinderen.
- We organiseerden een bijeenkomst voor leerkrachten van groep 1 en 2 en pedagogisch
medewerkers van de peutergroepen. Zij kregen een lezing over ouderbetrokkenheid en
maakten hierna afspraken met elkaar.
- Het aantal kinderen dat gebruik maakt van een extra dagdeel VVE op de peutergroep loopt
achter op de planning. De GGD registreert het aantal afgegeven indicaties voor VVE.
Kinderopvang Walcheren registreert het aantal kinderen op de peutergroep. Beiden legden in
november hun aantallen naast elkaar. Hierin blijken grote verschillen te zitten. Met de GGD
maakten we de afspraak dat zij onderzoeken wat de oorzaak is van deze verschillen.
Tijd
Geld

4.002 we zorgen dat alle kinderen van 1- of geen verdieners die dit willen, een
plaats krijgen op een peuterspeelzaal.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor plaatsen van kinderen van 1- of geen verdieners. Het
percentage is niet bepaald. Wij kiezen voor 100% omdat uit ervaring van de scholen blijkt dat de
overgang naar de basisschool kleiner is wanneer kinderen een peuterspeelzaal bezocht hebben.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
In 2018 subsidieerden we de peutergroepen voor het eerst op een andere manier. Voor 2018
ontving KOW een exploitatiesubsidie. In 2018 betaalden we een bedrag per kind. Voor
tweeverdieners verleenden we een extra bijdrage bovenop de bijdrage van de belastingdienst.
Hiermee houden we de opvang kleinschalig en bereiken we ons doel: zoveel mogelijk kinderen
op de peutergroep in hun eigen dorp. Iedere maand monitorden we met Kinderopvang
Walcheren de aantallen kinderen die een peutergroep bezochten. Zo zetten we de dagdelen
op de peutergroepen flexibel in: waar wachtlijsten ontstonden opende de peutergroep een
extra dagdeel. Waar te weinig kinderen gebruik maakten van de peutergroep, sloot deze een
dagdeel.
Tijd
Geld
D.4.02 In 2018 zijn alle schoolgebouwen toegankelijk voor alle leerlingen.
We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. We willen meerdere voorzieningen in
1 gebouw. Dit betekent de bouw van multifunctionele accommodaties. Ook kan het nodig zijn dat
schoolgebouwen aangepast worden in verband met toegankelijkheid voor gehandicapten.
Stand van zaken
Wij verleenden een bijdrage aan de aanpassing van schoolgebouwen om de gebouwen
toegankelijk te maken voor kinderen met een beperking. Daarnaast spraken wij over het
intrekken van de peutergroep in de school in Meliskerke. Dit heeft nog niet tot resultaat geleid.
4.003 Wij verbouwen verschillende schoolgebouwen.
Voor 2018 hebben 2 scholen een verzoek om uitbreiding ingediend (Domburg en Zoutelande).
Daarnaast vraagt een aantal scholen om aanpassing van het gebouw in verband met toegankelijkheid
(Domburg en Aagtekerke). Wij toetsen alle aanvragen aan de verordening en overleggen met de
scholen over realisatie.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gereed
Kwaliteit
Wij verleenden in 2018 een bijdrage aan de verbouwing van de toiletruimtes in De Golfslag en
De J.W. Versluijsschool. Hierdoor gaan kinderen met een beperking langer in hun eigen dorp
naar school. Daarnaast verleenden wij een bijdrage aan een speeltoestel op het plein van De
Lichtstraal. Hierdoor doen kinderen met een beperking mee met buitenspelen.
Wij honoreerden de vragen om uitbreiding in verband met een stijgend leerlingenaantal in
Domburg en Zoutelande voor een bepaalde tijd. De benodigde voorzieningen zijn getroffen.
Tijd
Geld
4.004 Wij laten een nieuwe multifunctionele accommodatie bouwen in
Biggekerke.
De nieuwbouw vindt plaats in samenwerking met Zeeuwland. In de nieuwbouw komen een school,
peutergroep, dorpshuis en een sportruimte.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019

Gestart
Kwaliteit
Samen met de gebruikers en Zeeuwland begeleidden we de realisatie van het gebouw. We
stelden een plan op voor de exploitatie en sloten een exploitatieovereenkomst af met Stichting
Dorpscentrum Biggekerke. Zij kregen van de Rabobank en het VSB fonds subsidies voor de
inrichting van de Multifunctionele accommodatie (MFA). Samen met hun eigen bijdrage, een
schenking vanuit de inwoners en onze subsidie is de nieuwe inrichting gerealiseerd. In januari
2019 werd het schooldeel en kinderopvang in gebruik genomen. De officiële opening van MFA
Onderdak vond op 8 februari 2019 plaats.
Tijd
Geld
D.4.03 In 2018 zijn schoolbesturen in staat om kwalitatief goed onderwijs te
bieden aan alle leerlingen.
Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs. De Onderwijsinspectie controleert of de
scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op
het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs, leerlingenvervoer.
Stand van zaken
Wij hebben in 2018 subsidie voor schoolbegeleiding besteed. We spraken met de
schoolbesturen over de kwaliteit en inzet van schoolbegeleiding. We vervoerden leerlingen
naar het speciaal onderwijs en naar basisscholen buiten de gemeente. Hierbij pasten we een
aantal keer maatwerk toe. In 2018 startten we met de evaluatie van het passend onderwijs.
4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting
Kinderopvang Walcheren
Wij maken afspraken over de taakverdeling tussen scholen en gemeente en de te behalen resultaten
op schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, het snijvlak tussen onderwijs en zorg en leerlingenvervoer.
De afspraken leggen we in januari 2018 vast in de Regionale Educatieve Agenda (REA). Daarnaast
maken wij afspraken met scholen en peutergroepen over de vorming van een Integraal
Kindcentrum(IKC). In Zoutelande starten we samen met de HZ, onderwijs, peuterspeelzaal, muziek en
sport een Living lab IKC.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
Wij maakten in 2018 afspraken met 2 schoolbegeleidingsdiensten: Driestar en RPCZ. Zij
begeleidden de scholen vraaggericht. De verantwoording over de verrichte activiteiten volgt in
2019. In 2018 is het overleg over REA (Regionaal Educatieve Agenda) zowel voor het basisals het voortgezet onderwijs een aantal keer bijeen geweest. Schoolbesturen en de
wethouders van de 3 gemeenten spraken met elkaar over diverse onderwerpen:
- nieuwe ondersteuningsplannen van samenwerkingsverband Kind op 1 en Berseba.
Gemeenten en samenwerkingsverbanden maakten afspraken over leerlingenvervoer,
afstemming zorg op school en zorg thuis, thuiszitters en huisvesting;
- de schoolbesturen vroegen aandacht voor de afstemming tussen de zorg op school en de
gemeentelijke jeugdzorg. Afgesproken is hier in 2019 verder met elkaar over te spreken, als er
meer duidelijk is over de toegang tot de zorg;
- we maakten de afspraak om te onderzoeken of het leerlingenvervoer een integraal onderdeel
kan worden van het onderwijs-zorgarrangement.
Tijd
Geld

4.007 Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te
organiseren.
Het taalhuis bestaat 1,5 jaar. De eerste periode lag de focus op het werven van vrijwilligers en het
bekendmaken van het taalhuis. In 2018 leggen we de nadruk op inhoudelijke activiteiten, zoals
cursussen Nederlands.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
Wij verleenden het taalhuis subsidie. Het taalhuis organiseerde veel activiteiten. Voorbeelden
zijn: taalcafes, huiswerkbegeleiding, zing met me mee, workshops geldzaken, nieuwsbegrip.
Daarnaast werkte het taalhuis samen met partijen in het sociaal domein. Voorbeelden hiervan
zijn: een digicursus voor cliënten van stichting Door, een taalaanbod voor analfabeten,
samenwerking met Stichting Digisteun om ook digitale vaardigheden te verbeteren, gratis
lessen voor klanten van Orionis. In 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor een Zeeuwse
website, hiervoor ontving het taalhuis subsidie van de Stichting lezen en schrijven. Samen met
het UWV trof het taalhuis voorbereidingen voor een taalakkoord: een akkoord tussen
werkgevers om meer aandacht aan laaggeletterdheid op de werkvloer te besteden.
Tijd
Geld
4.008 We onderzoeken de mogelijkheden voor excellent onderwijs.
Excellent onderwijs betekent dat ieder kind zo goed mogelijk kan presteren op zijn of haar niveau.
Iedere school heeft iets wat de school uniek maakt. Samen met de Hogeschool Zeeland en de
scholen onderzoeken we op welke wijze excellent onderwijs in Veere verder vorm kan krijgen.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Niet gestart
Kwaliteit
De portefeuillehouder had hierover een eerste gesprek met de HZ en UCR. De schoolbesturen
gaven aan hier niet veel in te zien. Daarom ondernamen wij geen verdere acties.
Tijd
Geld

Beleidsindicatoren
Programma Nr Indicator

Eenheid

Bron

Onderwijs

13 Absoluut verzuim

per 1.000 Ingrado
leerlingen

2017

0,32

1,48

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per
1.000 leerlingen.

Onderwijs

14 Relatief verzuim

per 1.000 Ingrado
leerlingen

2017

19,11

36,07

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar
ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Onderwijs

15 Voortijdige schoolverlaters
%
zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2016

1,2

1,8

DUO - Dienst
Uitvoering
Onderwijs

Jaar waarop cijfer Cijfer Cijfer Beschrijving
betrekking heeft Veere Zeeland

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat
voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
Exploitatie

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Resultaat

Lasten
4.1 Openbaar
basisonderwijs

449

420

407

-13

4.2
Onderwijshuisvesting

900

631

582

-49

4.3 Onderwijsbeleid
en leerlingzaken

1.447

1.549

1.443

-106

Totaal Lasten

2.797

2.599

2.432

-168

4.1 Openbaar
basisonderwijs

50

43

42

-1

4.2
Onderwijshuisvesting

45

47

51

4

4.3 Onderwijsbeleid
en leerlingzaken

563

629

626

-3

Totaal Baten

658

719

718

0

-2.139

-1.881

-1.713

167

Baten

Resultaat

Financiële analyse
Resultaat
Taakveld openbaar onderwijs
Er zijn een aantal posten met kleine afwijkingen die resulteren in een overschot van
€ 11.000.
Taakveld onderwijshuisvesting
Inhuur
Er is in totaal voor € 50.000 minder ingehuurd dan geraamd. Voor een bedrag van €
35.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt. Het restant van € 15.000 valt
vrij in het resultaat.
Overige
Er zijn een aantal posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.
Taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken
KOW
Door nieuwe afspraken met Kinderopvang Walcheren (KOW) inzake harmonisatie
hielden we in 2018 € 52.000 over van de gelden voor Voor- en vroegsschoolse
educatie (VVE).
Educatiebudget Walcheren
Er is een overschot vanuit de rijksvergoeding (€ 57.000) voor het educatiebudget
Walcheren. In verband met een terugbetaalverplichting schuiven we deze door naar
2019.

€ 11

€ 50
€3

€ 52
€ 57
-€ 6

Overige
Er zijn een aantal posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.

Prioriteiten
Bedragen x € 1.000
Prioriteit

I/S/E

Budget /
Investering

Realisatie Toelichting

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting
bestaande gebouwen

I

125

Onderwijshuisvesting

S

50

Kennis onderwijshuisvesting

E

50

14 Budget vrij laten vallen. Ook niet over reserve
beschikken.

Ontwikkelingen onderwijshuisvesting
bestaande gebouwen

E

63

61 Budget reeds overgeboekt naar 2019 in
bestuursrapportage.

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig

113 Afgerond.
0 In bestuursraportage toegevoegd aan
reserve lokaal onderwijsbeleid.

5. Sport, cultuur en recreatie
We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en
bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale
samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter
bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en
media (bibliotheek en lokale omroep).
Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het
welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te
genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.
Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid,
bestedingen, voorzieningen e.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie,
herstructurering, verduurzaming en samenwerking. Niet alleen binnen maar juist ook met andere
sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de
vitaliteit van deze sectoren.

D.5.01 In 2018 is het onderhoud en de renovatie van de
buitensportaccommodaties (voetbal, tennis, korfbal) volledig geprivatiseerd.
Alle buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) onderhouden zelf hun kleedkamers en kantine.
De tennisverenigingen zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen. Het onderhouden
en renoveren van de voetbalvelden verzorgt de gemeente (met uitzondering van voetbalcomplex
Veere).
Stand van zaken
We hebben dit in 2018 niet behaald.
We werken wel aan deze doelstelling, ook in 2019. We zijn nog in gesprek met de
verenigingen over de privatisering veldonderhoud. Dit zit nog in de verkennende
(inventarisatie)fase.
5.001 We onderzoeken samen met de voetbalverenigingen de privatisering van
het veldonderhoud van voetbalcomplexen.
Wij zijn in 2016 gestart met het proces om de privatiserings-overeenkomsten voetbalcomplexen te
verlengen. Dit was nodig omdat een aantal erfpachtovereenkomsten met voetbalverenigingen eind
2017 afloopt. Samen met de voetbalverenigingen onderzoeken we of we ook het veldonderhoud
kunnen privatiseren. De eerste stap is om draagvlak bij de verenigingen te krijgen voor deze
privatisering. Een eventuele volgende stap is om de taken en de financiën in beeld te brengen.

Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
We startten dit proces gezamenlijk met de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging. We
hielden verschillende bijeenkomsten met o.a. medewerking van de KNVB. Duidelijk werd
dat de verenigingen niet op 1 lijn zaten. Een deel wilde de mogelijkheid van privatisering
verder onderzoeken; het andere deel zag dit minder of helemaal niet zitten. Ze willen wel meer
inzicht in de taken en financiën van het veldonderhoud. In het voorjaar van 2019 krijgt dit een
vervolg.
Tijd
Geld
D.5.02 Eind 2019 is zwembad De Goudvijver functioneel, duurzaam, technisch
in orde en gebruiksvriendelijk.
De technische installaties en de gebouwen zijn verouderd en versleten.

Stand van zaken
In september 2018 besprak de commissie MO de toekomstvisie voor het zwembad.
Als het zwembad blijft bestaan moet er groot onderhoud uitgevoerd worden in de nabije
toekomst. De commissie verzocht het voorstel over de toekomst van het zwembad te
betrekken bij de plannen van Maatschappelijk Vastgoed 2025. Om vertragingen te voorkomen
is in januari 2019 het planinitiatief in de algemene commissie toegelicht.
Hierna wordt het onderzoek naar de organisatievorm en het verbeterplan voor bouwkundige en
installatie technische zaken opgepakt.
5.002 We maken een toekomstplan voor het zwembad
De technische installaties van het zwembad zijn verouderd en versleten. De huidige gebouwen zijn
verouderd en gedateerd.
Het moment van vervanging is het uitgelezen moment om het zwembad energieneutraal te maken.
Ook is het een mooie kans om onder andere het comfort voor de gebruikers te verbeteren. In de
begroting van 2019 is een bedrag van € 748.000 opgenomen (voor 2020), maar dit is nog niet
beschikbaar.
We maken dit plan in samenhang met het Maatschappelijk Vastgoed Serooskerke (Zandput).
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-04-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
We hebben de processtappen toegelicht in de Algemene Commissie van 21 januari 2019. De
uitkomst is dat het college verder kan met het proces voor het zwembad in combinatie met de
andere ontwikkelingen bij de Zandput. Bij de uitwerking van het voorstel neemt het college
integraliteit Zandput, duurzaamheid en burgerparticipatie nadrukkelijk mee. De gepresenteerde
planning is daarbij een spoorboekje.
Tijd
Geld
D.5.03 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen
Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van
de inwoners bij het openbaar groen. Dit gebeurt door samen met de gemeente inrichten en / of
onderhouden van de openbare ruimte.
Stand van zaken
In het voorjaar hebben we boomfeestdagen en schoonmaakacties georganiseerd. In diverse
kernen o.a. Oostkapelle, Zoutelande en Koudekerke hebben inwoners zelf het onderhoud of
de inrichting van groen opgepakt.
5.003 Jaarlijks organiseren we een opschoondag en boomfeestdagen.
Bij die dagen worden bewoners en scholen uitgenodigd om deel te nemen aan het planten van bomen
en het schoonmaken van de kernen. Door het organiseren van deze dagen laten we zien wat er
buiten speelt. Er ontstaan zo contacten die weer tot nieuwe initiatieven kunnen leiden.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gereed
Kwaliteit
Alle scholen namen dit jaar deel aan een van de activiteiten in het kader van de boomfeestdag.
Daarnaast organiseerden we een aantal opschoondagen onder andere in samenwerking met
Terra Maris.
Tijd
Geld

D.5.04 Het openbaar groen geeft een verzorgd beeld
Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we
afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over
het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u
per beheerplan informatie over:
- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang
Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die
op onder deze doelstelling.
Stand van zaken
Het openbaar groen ligt er in het algemeen verzorgd bij. Het feit dat we geen chemische
middelen meer gebruiken zorgt op een aantal plaatsen voor knelpunten. Vaak is de enige
oplossing het rooien van het plantsoen en het tijdelijk braakleggen van het vak. Onkruidgroei
op verharding hadden we in 2018 beter onder controle dan jaar daarvoor en we voldeden
bijna overal aan het gewenste kwaliteitsbeeld. In 2018 hebben we meegedaan aan de
landelijke wedstrijd voor schoonste winkelstraat. In de categorie kleine gemeenten behaalden
we de eerste prijs.
5.004 We stellen in 2018 en 2019 een boombeleidsplan op.
Door het boombeleidsplan scheppen we duidelijkheid over onze keuzes over bomen. We benoemen
in het beleidsplan:
 hoe we omgaan met boomziektes zoals de essentaksterfte;
 onze keuzes bij het kappen of planten van bomen;
 de gewenste manier van planten en de voorwaarden die we daaraan stellen aan andere
partijen (aannemers);
 ons beleid over/bij kapvergunningen.
We inventariseren nog welke items nog meer aan bod moeten komen. Zo komen we tot een compleet
document.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
De inventarisatie van onderwerpen hebben we in 2018 afgerond. We zijn met stakeholders als
de Tuin van Zeeland en Staatsbosbeheer in gesprek over het proces.
Tijd
Geld
D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de
toekomst, op een financieel duurzame manier.
Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie,
archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA tradities en gebruiken.
Stand van zaken
We maakten afspraken met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief
voor het behouden beheren en toegankelijk maken van onze oude archieven en onze
cultuurhistorische collectie. We subsidiëren musea en nemen deel aan de Walcherse
Archeologische Dienst. We werkten aan een nieuwe rolbepaling van de gemeente voor het
toegankelijk houden van ons cultureel erfgoed.
5.005 We onderzoeken hoe we ons cultureel erfgoed beter kunnen benutten.

We geven uitvoering aan het project “Meer doen met ons cultureel erfgoed!”. Voor een prettige
woonomgeving en ter promotie van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen.
We inventariseren de kansen en mogelijkheden. We werken samen met andere beheerders van
monumenten.
Wij maken een voorstel voor de aanpak en voeren dat in 2018 uit.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-02-2017 Einddatum: 31-12-2018
Gereed
Kwaliteit
We hebben de uitvoering geïntegreerd in de ontwikkeling van de Veerse cultuuragenda. Dit
hebben we in 2018 voorbereid.
Tijd
Geld
5.006 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Zeeuws Archief.
Het Zeeuws Archief is een gemeenschappelijke regeling waar we met gemeente Middelburg en het
Rijk aan deelnemen.
Het Zeeuws Archief beheert voor ons de oude gemeentelijke archieven en de historische
kunstcollectie. Het Zeeuws Archief voert ook in 2019 de taken voor ons uit die in de GR staan:
openbaar maken, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie. De
jaarstukken 2018 en de begroting 2020 leggen we aan u voor in de raadsvergadering van mei 2019.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
We overlegden met het Zeeuws Archief over de taken en financiële kaders die in de GR staan:
ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie. Het Zeeuws
Archief leverde de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 aan. We beoordeelden de stukken
en legden deze met een advies voor aan de raad in juli 2018. Over het realiseren van
een aansluiting op het e-depot, om overheidsinformatie duurzaam en digitaal toegankelijk te
maken, maakten we aparte afspraken. De inhoudelijke rapportage hierover staat bij het thema
bestuur en ondersteuning. In februari 2018 presenteerde het Zeeuws Archief de inventaris van
oude archieven van de stad Veere. Veerse archiefstukken zijn daarmee voor een groot publiek
toegankelijk gemaakt. Met de beheerder van onze cultuurhistorische collectie overlegden we
over de restauratie van een aantal collectiestukken. We maakten een deel van de collectie
toegankelijk door een tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis.
Tijd
Geld
5.007 We restaureren de vestingmuren in Veere.
Het bestaande oude metsel- en voegwerk slijt. Het is daardoor op dit moment in slechte staat van
onderhoud. Om de vestingmuren te behouden moeten we dit slechte metsel- en voegwerk verbeteren.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 01-07-2019
Gestart
Kwaliteit
In 2018 hebben we het plan voor het restaureren van de vestingmuren opgesteld. Dit betrof de
tweede fase van het werk dat in 2014 is gestart. Het plan hebben we ingediend ter
goedkeuring bij de provincie. Het plan is door de provincie technisch goedgekeurd.
Tijd
Geld

D.5.06 Inwoners en toeristen kunnen passief en actief deelnemen aan en
genieten van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan culturele activiteiten. Onder
cultuur verstaan we o.a. alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel,
maar ook historische gebruiken, gewoonten en tradities in onze samenleving.
Stand van zaken
We maakten subsidieafspraken met culturele organisaties en verenigingen op het gebied van
kunsteducatie, o.a. PodiumZ, Zeeuwse Muziekschool en het cultuurmenu voor de
basisscholen door Kunsteducatie Walcheren. Het project Heel Veere Speelt maakt onderdeel
uit van de structurele afspraken met de ZMS, de muziekverenigingen en de basisscholen.
Subsidieafspraken zijn er ook voor amateurkunst (verenigingen) en professionele
podiumkunsten. De Grote Kerk Veere is op dit gebied een bijzondere subsidierelatie. We
realiseerden kunst in de buitenruimte en maakten afspraken met de lokale omroep. We
subsidiëren musea, tentoonstellingen en cultuurhistorische activiteiten. Dit is geen limitatieve
opsomming maar het geeft een indruk van de vele mogelijkheden voor deelname aan culturele
activiteiten waar we actief aan meewerken.
5.008 In 2019 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte
Er zijn initiatieven in Gapinge en Meliskerke. Volgens de uitgangspunten van de nota Kunst in de
openbare ruimte financieren we minimaal 1 keer in de 2 jaar een kunstwerk. In maart 2018 plaatsten
we een kunstwerk aan de Oostkapelseweg in Serooskerke.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
We plaatsten in maart 2018 het kunstwerk aan de Oostkapelseweg in Serooskerke. In
samenwerking met de kunstenaar, de dorpsraad en de plaatselijke school verzorgden we de
onthulling. We overlegden met de initiatiefnemers in Meliskerke. Het initiatief in Meliskerke
pakken we op via een leefbaarheidsbijdrage. We zijn hierover nog in gesprek. We
organiseerden een overleg van de kunstadviescommissie om afspraken te maken over een
kunstwerk in Gapinge.
Tijd
Geld
5.009 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse
Muziekschool.
De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) is een gemeenschappelijke regeling waar we samen met andere
Zeeuwse gemeenten aan deelnemen. De Zeeuwse Muziekschool verzorgt muzieklessen bij
muziekverenigingen, basisscholen en individuele leerlingen in onze gemeente. Een belangrijk
onderdeel hiervan is doorgaan van de muzieklessen in het basisonderwijs onder schooltijd. De ZMS is
in 2018 gestart met een project op het gebied van ouderenparticipatie. De bedoeling is om
muziekactiviteiten op te zetten voor en door ouderen die nog thuis wonen en beginnend
dementerenden. We stimuleren in dit project ook dat er verbindingen gelegd worden met partijen uit
het sociaal domein en in de kernen.
In mei 2019 leggen we de jaarstukken over 2018 en de begroting 2019 aan de raad voor.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
We maakten afspraken met de Zeeuwse Muziekschool over de taken en financiële kaders die
in de GR staan: het verzorgen van muzieklessen, op scholen en voor particulieren. De ZMS
leverde de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 aan. We beoordeelden de stukken en
legden deze met een advies voor aan de raad in juli 2018.. We verstrekten een subsidie aan
de ZMS voor het project Radio Geluk. Dit is een project waarbij de ZMS muziekactiviteiten
opzet voor en door ouderen en dementerenden. De activiteiten zijn in 2018 gestart. We
stimuleren in dit project ook dat er verbindingen gelegd worden met partijen uit het sociaal
domein en in de kernen.

Tijd
Geld
5.010 We maken afspraken over het structureel voortzetten van
muziekonderwijs op onze basisscholen.
Voor 2017 en 2018 stelde de raad incidenteel € 20.000 beschikbaar voor het muziekproject ‘Heel
Veere Speelt'. We maakten daarvoor afspraken met de Zeeuwse Muziekschool en
muziekverenigingen over muzieklessen op alle Veerse basisscholen.
Na het schooljaar 2017-2018 loopt dit project af. Omdat het eerste schooljaar een succes was,
bespreken we met de betrokken partijen of en hoe we het project in de toekomst kunnen voortzetten.
We stimuleren dat scholen een beroep doen op de landelijke subsidieregeling Impuls
Muziekonderwijs. Zo nodig nemen we zelf een deel van de kosten daarvoor voor onze rekening.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie
Startdatum: 01-04-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
Het project Heel Veere Speelt is afgerond, de beschikbare subsidie is geheel benut. Met de
Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen maakten we afspraken
over structurele voortzetting van de activiteiten. Leerlingen op Veerse basisscholen krijgen
muzieklessen en leren een instrument bespelen. Na 10 weken geven ze een slotoptreden voor
ouders, familie en vrienden. Alle basisscholen kunnen vanaf 2019 meedoen aan de
activiteiten.
De ervaringen van alle verenigingen, scholen én de leerlingen zijn overwegend positief.
Verschillende muziekverenigingen houden nieuwe leden over aan dit project.
Tijd
Geld
5.011 In 2018 stemmen we onze rol ten opzichte van de culturele sector beter
af op de participatiesamenleving.
De samenleving ontwikkelt zich meer naar een participatiesamenleving. De rol van de gemeente
verandert daardoor. Ook op financieel gebied ziet het culturele veld er anders uit dan een aantal jaren
geleden. Daarom heroriënteren we onze rol en positie ten opzichte van de culturele sector. Ook
onderzoeken we een uitbreiding van de doelstelling door het leggen van een verbinding met de
sectoren educatie, economie en sociaal domein. We doen dat door gesprekken met de sector(en) en
we oriënteren ons op landelijk aansprekende voorbeelden.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
In januari was er een inspiratiebijeenkomst voor het culturele veld in het kader van “Kijk op
Cultuur”. We stelden een klankbordgroep samen met vertegenwoordigers van de sectoren
onderwijs, economie, sociaal domein en cultuur. Met ongeveer 30 inwoners en
vertegenwoordigers van organisaties hielden we interviews. De uitkomst van de interviews is,
in samenspraak met de klankbordgroep, verwerkt tot een concept document met
aanbevelingen voor de gemeente en voor de betreffende sectoren.
Tijd
Geld
D.5.07 Subsidies aan sport- en beweegactiviteiten passen binnen de Sportnota
2016 en de Subsidiewijzer 2015.
De raad heeft in december 2016 de sportnota vastgesteld: ‘Veere beweegt mee!’ In deze nota staan 3
speerpunten:
 Omgeving en faciliteiten
De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.

 Toegankelijk beweegaanbod
Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn
 Samenwerking
Door samen te werken kunnen organisaties zichzelf en elkaar versterken zodat ze
levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.
De sportprojecten en -activiteiten moeten bijdragen aan deze speerpunten.
Stand van zaken
We verleenden in 2018 aan 36 verenigingen en/of organisaties subsidies binnen het
Welzijnsprogramma voor sport- en beweegactiviteiten. Ook verleenden we vanuit de
Breedtesport twee subsidies voor (Breedtesport)evenementen. Deze passen binnen de
speerpunten in de Sportnota en de Subsidiewijzer.
5.012 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2018.
Het uitvoeringsprogramma maken we samen met de klankbordgroep sport. Hierin staan de
sportactiviteiten en -projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Het budget is € 25.000.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gereed
Kwaliteit
We stelden een uitvoeringsprogramma sport 2018 op. De klankbordgroep sport adviseerde
ons hierover. Deze bestaat uit vertegenwoordigers uit de sport, onderwijs en welzijn. In het
programma staan de activiteiten en projecten die wij in 2018 ondersteunden en stimuleerden.
We hebben het grootste deel gerealiseerd.
Tijd
Geld
5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.
MTB-rijden is een populaire buitensportactiviteit. Het realiseren van een MTB-route past bij het
speerpunt “Omgeving en faciliteiten” in de Sportnota 2016. Het draagt eraan bij dat meer mensen
gaan fietsen en dus in beweging komen. Wij hebben in juni 2017 ingestemd met het projectplan
hiervoor. Ook verlenen we een financiële bijdrage van € 11.228. Deze is gekoppeld aan drie
deelroutes. De route Dishoek-Zoutelande-Biggekerke hebben we in februari 2018 vastgesteld. Onze
ondersteuning bestaat uit het verlenen van deze financiële bijdrage en het meedenken over de route.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
We werkten mee aan de realisatie van een mountainbikeroute in Veere. We stelden in 2018 de
eerste deelroute Dishoek-Zoutelande-Biggekerke (als onderdeel van de route Vlissingen) vast.
Onze ondersteuning bestaat uit het verlenen van deze financiële bijdrage en het meedenken
over de route. De route is vanaf eind 2018 in gebruik. Met initiatiefnemer Zeeuwse Kust en de
andere grondeigenaren, het waterschap en Staatsbosbeheer, spraken we over de andere twee
deelroutes Westkapelle en Oostkapelle. Deze deelroutes volgen in 2019.
Tijd
Geld
D.5.08 Sportaccommodaties voldoen aan de NOC*NSF normen.
Het aanleggen van kunstgras is een van de ontwikkelingen binnen de buitensport. De aanleg hiervan
moet voldoen aan de NOC*NSF normen.
Stand van zaken
We zijn in 2018 niet gestart met de aanleg van kunstgras vanwege de ontwikkelingen

Maatschappelijk Vastgoed.
5.014 We leggen kunstgras aan als een voetbalvereniging capaciteitstekort
heeft of als ruimtelijke ontwikkelingen dit nodig maken.
In 2018 vernamen wij de wens van Voetbalvereniging Oostkapelle om een kunstgrasveld aan te
leggen op het sportpark. Vanwege de ontwikkelingen in het Maatschappelijk Vastgoed zijn hierop
geen verdere acties genomen.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018
Niet gestart
Kwaliteit
In 2018 vernamen wij de wens van Voetbalvereniging Oostkapelle om een kunstgrasveld aan
te leggen op het sportpark. Vanwege de ontwikkelingen in het Maatschappelijk Vastgoed zijn
hierop geen verdere acties genomen.
Tijd
Geld
D.5.09 In 2018 zijn wij een schone en leefbare gemeente.
Door het project “Mooi Veere” willen wij de vervuiling en verloedering binnen de gemeente
terugdringen. B.v. optreden tegen het aanwezig zijn van autowrakken en caravans, aanhangwagens
en andere ontsierende zaken, zoals uitstallingen en reclame-uitingen.
Stand van zaken
Het project is officieel afgelopen. We blijven echter de vervuiling en de verloedering binnen de
gemeente tegengaan middels de oog- en oorfunctie van met name de toezichthouders en
BOA's.
5.015 We voeren het project Mooi Veere uit.
Het project houdt in dat alle buitendienstmedewerkers de ogen en oren zijn van de
toezichthouders/boa’s. Ze geven zaken door die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. De
toezichthouders/boa’s gaan daarna actief het gesprek aan. Jaarlijks bezoeken we in ieder geval één
bedrijventerrein.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017
Doorlopend
Kwaliteit
Er wordt op het ogenblik gewerkt aan de kwaliteit van de bedrijventerreinen Westkapelle en
Zoutelande. Zoutelande is nagenoeg gereed.
Tijd
Geld
D.5.10 De Veerse kust blijft op een kwalitatief hoog niveau.
De structuurvisie Veere 2025 beschrijft onze gebiedskwaliteiten als het ‘Veerse kapitaal.’ Dat kapitaal
is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap en
dorpskernen. Dit kapitaal willen we versterken en benutten.
Stand van zaken
De diverse maatregelen om de kwaliteit van de kust te behouden en te versterken vinden
steun in de totstandkoming van de Kustvisie die de raad in 2018 onderschreef. Ook het beleid
voor Donker stelde de raad in 2018 vast. Dat beleid geldt voor de kuststrook van Veere.

5.016 We voeren de aanbevelingen van het rapport “De kust is breder dan het
strand” uit.
Staatsbosbeheer presenteerde het rapport “De Kust is breder dan het strand.” De
kustparkeerterreinen bij de strandovergangen zijn belangrijk voor de strandrecreatie en
de natuurbeleving. We willen onze bezoekers gastvrij onthalen. Daar hoort een goede terreininrichting
bij en een aantal voorzieningen en faciliteiten (bijv. toiletten). We werken samen met de toeristische
sector aan de uitvoering van dit plan. Het aanbrengen van enkele nieuwe duurzame
toiletvoorzieningen op parkeerplaatsen heeft prioriteit.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-03-2019
Doorlopend
Kwaliteit
1. Samenwerking voor de Walcherse stranden- en het kustgebied
Begin 2018 was de tijd nog niet rijp voor de samenwerking met de gemeente Vlissingen en het
waterschap Scheldestromen. Daarom verrichtte onze strandstichting in 2018 geen
werkzaamheden op Vlissingse stranden. We kozen er in deze fase voor geen dure
infrastructurele werken op de parkeerterreinen uit te voeren. We beperkten ons tot het
plaatsen van toiletunits met een korte afschrijvingsduur.
2. Toiletten kustparkeerterreinen
We werkten het scenario-onderzoek van Impuls Zeeland voor ondersteunende
functies (sanitair met onthaalvoorziening) voor de kustparkeerterreinen gedeeltelijk uit. We
hebben in juli vijf nieuwe toiletunits in werking gesteld. Zij staan op de volgende
kustparkeerterreinen: Galgeweg (Koudekerke), Valkenisseweg (Biggekerke), Duinweg
(Oostkapelle), Oranjezon en Breezand (Vrouwenpolder). De in 2017 gerealiseerde unit
verplaatsten we van het terrein Duinweg naar het terrein Westhove (Oostkapelle).
Toegankelijkheid van deze toiletten is geregeld voor vijf units.
3. Gastheerschap kustparkeerterreinen
We startten in juli 2018 voor de twee parkeerterreinen aan de Galgeweg te Koudekerke met
een proef voor gastheerschap. De lokale ondernemer voert in onze opdracht hier
gastheerschapactiviteiten uit voor onze gasten. De proef liep tot 1 oktober 2018. Hierna
stelden we samen met de ondernemer de evaluatie op. In ruil voor zijn activiteiten exploiteerde
de ondernemer in de proefperiode een verkoopwagen op diens terrein. Wij ontvingen de
evaluatie en bespraken deze in het college. Deze komt via de ingekomen stukken naar de
gemeenteraad.
Tijd
Geld
5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer
van de strand- en duingebieden.
Er zijn veel voordelen om gezamenlijk deze gebieden te beheren. Het leidt tot gelijkheid, kwaliteit op
niveau en kostenefficiency. Het idee van de drie partijen is het beheer aan onze Stichting
strandexploitatie Veere (SSV) op te dragen. De samenwerking met de gemeente Vlissingen en het
waterschap Scheldestromen leidt tot een groter werkgebied voor de SSV die het geheel nu voor haar
rekening neemt.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2016
Doorlopend
Kwaliteit
Eind 2016 maakten we bestuurlijke afspraken over de samenwerking strandbeheer Walcheren.
Doel van deze samenwerking was 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 was doelmatig
omgaan met beschikbare budgetten.
Als pilot heeft de stichting strandexploitatie Veere (SSV) in 2017 de Vlissingse stranden
beheerd en onderhouden. Deze proef was geslaagd en alle partijen waren tevreden. In 2018
heeft SSV op de Vlissingse stranden geen werkzaamheden verricht. De samenwerking kwam

namelijk tot op heden niet tot stand. De gemeente Vlissingen kwam niet tot overeenstemming
met een derde partij, het waterschap.
Tijd
Geld
5.018 De Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) voert de strandexploitatie
2018 tot en met 2021 voor ons uit.
De stranden zijn onderdeel van het toeristische product dat Veere aanbiedt. We willen de stranden
schoon, veilig en natuurlijk houden. De SSV voert het beheer, onderhoud, toezicht en bewaking en de
exploitatie van de stranden en het kustgebied uit. Hierover hebben we prestatieafspraken gemaakt
met de stichting. Aan de hand van die prestatieafspraken beoordelen we het werk.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2021
Gestart
Kwaliteit
De Stichting Strandexploitatie Veere onderhoudt, beheert en exploiteert de Veerse stranden en
het aansluitende kustgebied. De basis voor deze werkzaamheden vormde de nieuwe
inbestedingsopdracht voor het tijdvak 2018 tot en met 2021. Daarin hebben we
prestatieafspraken opgenomen. Deze worden uitgevoerd. Dat blijkt uit de schouw deze zomer
van de gebiedsvoorzieningen (trappen, paden, bankjes etc.). Aan alle criteria van de Blauwe
vlag-organisatie werd voldaan. Voor de vijf badstranden is een Blauwe vlag toegekend. Drie
Veerse stranden stonden in de top 10 van de Schoonste strandverkiezingen. SSV werkt aan
verduurzaming van de Veerse stranden, waarvoor deskundigheid en projectmanagement van
HZ wordt betrokken. De contacten met SSV zijn hecht. De drie nieuwe Veerse bestuurders
maakten kennis met de strandstichting.
Tijd
Geld
5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust
van Walcheren.
Het strand erodeert sneller dan er zandsuppleties plaatsvinden. Daardoor worden de stranden smaller
en dat levert problemen op voor de (strand)voorzieningen en de strandbebouwing. Rijkswaterstaat
(RWS) suppleert (toevoegen van zand) uitsluitend voor het behoud van de basiskustnorm en niet voor
toeristisch strand.
De Zeeuwse Kustvisie van 26 juni 2017 benoemt: ‘Verkennen van aanvullende financiering voor
voldoende breed en droog recreatiestrand.’ Het idee is een Zeeuws regiofonds te vormen voor de
suppletie van toeristisch zand, in combinatie met het reguliere werk van RWS voor de veiligheid en de
scheepvaart (vaargeulen).
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018
Gestart
Kwaliteit
In maart 2018 organiseerden we een aftrap met de kustgemeenten. We spraken af om samen
in beeld te brengen hoe groot het probleem is en waar deze per gemeente ligt. Ook is het idee
geopperd om regionaal met zanddepots (storten van grote hoeveelheden zand op locatie) te
werken. Mogelijk biedt het gebruikmaken van baggerzand uit de Sardijngeul voor een aantal
stranden een oplossing. In het najaar van 2018 vond opnieuw overleg plaats. Er is gekozen
voor een driesporenbeleid:
1. Korte termijn: verkenning van de mogelijkheden om het regiofonds in te stellen;
2. Korte-middellange termijn: bepleiten bij het Rijk om niet alleen voor kustveiligheid zand te
suppleren maar ook voor recreatieve doeleinden;
3. Langere termijn: via studies en onderzoeken komen tot een nieuwe inrichting van de kust
die enige zeespiegelrijzing aan kan.
De verkenning loopt door tot half 2019.

Tijd
Geld
5.020 We verbeteren de kwaliteit van de kustparkeerplaats aan de Verlengde
Dishoekseweg in Dishoek, Koudekerke.
Dit parkeerterrein heeft een stenige, kale uitstraling en is geen uitnodigende plek om onze gasten te
ontvangen. Wij richten het opnieuw in tot een zogenaamde ‘onthaalkamer’ met een groene en meer
duurzame uitstraling. Wij brengen nieuwe verhardingen aan, verbeteren het waterbeheer en voegen
nieuwe groenbeplanting toe. Voor de herinrichting van het parkeerterrein Verlengde Dishoekseweg is
€ 350.000 nodig.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie
Startdatum: 01-12-2017 Einddatum: 30-03-2018
Gereed
Kwaliteit
De werkzaamheden zijn april 2018 afgerond.
Tijd
Geld
5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit.
Samen met de Kustvisiepartners voeren we in 2019 het actieprogramma Zeeuwse Kustvisie uit. Dit
actieprogramma bestaat onder andere uit: onderzoek financiering toeristische stranden, verkenning
strandbeheerorganisatie Walcheren en het nemen van natuurmaatregelen.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022
Gestart
Kwaliteit
Hiermee startten wij de samenwerking met de andere kustpartners. We bereidden in 2018 de
besluitvorming over het vigerend planologisch beleid dat afwijkt van het streefbeeld in de
Zeeuwse Kustvisie (overgangsbeleid) voor.
Tijd
Geld
D.5.11 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het
Walcherse landschap.
De Veerse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, open gebieden 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
Ontwikkelingen rondom klimaat verandering, toerisme en veranderingen in de landbouw
hebben ruimtelijke implicaties die de beleving van het landschap kunnen veranderen. We
beschermen het landschap tegen willekeurige plaatsing van objecten die de bestaande
kenmerkende kwaliteiten aantasten. De energie-opgave heeft door haar urgentie, omvang en
snelheid het risico het landschap aan te tasten. Maar ook de potentie om het landschap te
versterken wanneer we een koppeling vinden aan actuele opgaves. Dit vraagt om een visie die
vanuit de kenmerken van het landschap aangeeft wat wel kan en wat niet. Vanuit deze
opvatting begonnen we in 2018 met de voorbereidingen voor een opvolger van de
Landbouwnota uit 2009, die als werknaam Nota Landelijk gebied heeft.

5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en
verrommeling in het buitengebied tegen te gaan.
Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen in het
buitengebied zijn, maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. In het plan van aanpak
formuleren we criteria voor de uitvoering van projecten.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Doorlopend
Kwaliteit
In 2018 deden zich geen situaties voor waarbij het noodzakelijk was om storende elementen te
verwijderen of om op te treden tegen verrommelingslocaties.
Tijd
Geld
5.023 We stoten het Trimbos tussen Aagtekerke en Grijpskerke af.
Het Trimbos tussen Aagtekerke en Grijpskerke heeft zijn functie verloren. Het onderhoud is inmiddels
geminimaliseerd. Wanneer een bestemmingsplanwijziging aan de orde is, beoordelen wij dit.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Niet gestart
Kwaliteit
In 2016 informeerden wij de gemeenteraad over de eigendomssituatie en de mogelijkheid tot
verhuur van het Trimbos voor het opstarten van een survivalvereniging in het Trimbos. We
hebben in 2018 regelmatig overleg gevoerd, maar dat leidde nog niet tot concrete afspraken.
Tijd
Geld
D.5.13 Het op orde brengen van gemeentelijk grondeigendom en het
voorkomen van verlies van eigendom.
We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen
gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen
voor een gelijke behandeling van alle inwoners.
Stand van zaken
Op 20 juni 2017 gaven wij bureau Eiffel opdracht voor de aanpak van het onrechtmatig
grondgebruik.
Met dit project grondgebruik willen we het gebruik van gemeentegrond voor iedereen op een
gelijke en transparante manier regelen. Het project duurt drie jaar en voeren wij in 7 fases uit.
Eiffel startte op 1 januari 2018 met de uitvoering van fase 1 kernen Aagtekerke, Biggekerke,
Grijpskerke, Meliskerke). 80% van deze fase is inmiddels naar tevredenheid afgerond, de
resterende 20% zijn nog in behandeling.
Ook fase 2 startten we inmiddels op. Dit betreft de bomen- en bloemenbuurt in Oostkapelle. Bij
de toetsing van deze fase bleek dat er behoefte was aan een duidelijke ruimtelijke visie over
de gewenste groenstructuur en het bijbehorende beplantingsbeeld, maar ook over bijvoorbeeld
de riolering en de kabels en leidingen in het park. Op 25 september 2018 stelde het college
van B&W dan ook een beheervisie vast voor deze fase van het project. Deze visie vormt de
basis voor de toetsing van de uitgeefbaarheid van de groen- en
reststroken.
Na overleg bleek er meer behoefte te zijn aan nuancering en maatwerk. Wel is het zaak om
een goede afweging te maken tussen ruimtelijke kwaliteit en het bewonersbelang. Op 29
januari 2019 ging het college van B&W dan ook akkoord met het genuanceerd afwijken van de
beheervisie. Fase 2 kan nu worden voortgezet.

D.5.12 We hebben in elke kern minimaal één speelterrein, dat aansluit bij de
behoeften van de doelgroep.
In 2013 heeft de gemeenteraad een nieuwe notitie speelruimte vastgesteld. In deze notitie staan onze
beleidsuitgangspunten, zoals:
 We streven naar clustering van speelterreinen;
 In nieuwe bestemmingsplannen houden we rekening met voldoende speelruimte en
speelvoorzieningen.
Ook hebben we toen gekozen voor een meer kerngerichte aanpak.
Stand van zaken
Deze doelstelling is behaald. In elke kern is minimaal 1 speelterrein dat aansluit bij de
behoeften van de doelgroep.
5.024 We maken in 2018 voor 3 kernen een uitvoeringsplan speelruimte.
Het is een uitvoeringsplan dat:
 aansluit bij de behoeften van onze jeugdige inwoners;
 aansluit bij de (demografische) samenstelling in de kernen;
 innovatief en flexibel is;
 een goede basis is voor een uitvoeringsplan voor de andere kernen.
Voor de jaarlijkse vervanging van speeltoestellen is € 25.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
Samen met bureau Speelplan werkten we aan een uitvoeringsplan voor 3 kernen: Koudekerke,
Westkapelle en Zoutelande. Speelplan werkte dit in een conceptrapportage in 2018 uit. We zijn
in april 2018 gestart met een inventarisatie. Hierbij betrokken we de jeugd en de inwoners van
de drie kernen. Ook is een enquête gehouden onder jongeren met medewerking van Welzijn
Veere.
Tijd
Geld

Beleidsindicatoren
Programma

Nr Indicator

Eenheid Bron

Sport, cultuur en
recreatie

16 Nietsporters

%

RIVM Zorgatlas

Jaar waarop cijfer betrekking
heeft

Cijfer
Veere

Cijfer
Zeeland

2016

51,9

55,9

Beschrijving
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal
aantal inwoners.

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
Exploitatie

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Resultaat

Lasten
5.1 Sportbeleid en
activering

786

949

741

-209

5.2
Sportaccomodaties

876

931

874

-57

5.3
Cultuurpresentatie,
cultuurproductie en
cultuurparticipatie

669

708

674

-34

5.4 Musea

369

368

342

-26

5.5 Cultureel
erfgoed

668

832

484

-348

5.6 Media

271

271

267

-4

5.7 Openbaar groen
en (openlucht)
recreatie

4.217

4.886

4.472

-414

Totaal Lasten

7.857

8.945

7.854

-1.091

5.1 Sportbeleid en
activering

76

72

79

7

5.2
Sportaccomodaties

48

65

72

7

5.3
Cultuurpresentatie,
cultuurproductie en
cultuurparticipatie

20

35

29

-6

5.4 Musea

16

11

12

1

5.5 Cultureel
erfgoed

48

216

45

-171

Baten

5.6 Media

1

1

0

0

5.7 Openbaar groen
en (openlucht)
recreatie

273

542

439

-103

Totaal Baten

482

941

677

-264

-7.375

-8.004

-7.177

827

Resultaat

Financiële analyse
Resultaat
Taakveld sportbeleid en activering
Brede impuls/combinatiefuncties
Er is een onderschrijding op dit budget van € 144.000. Dit zijn Rijksmiddelen die we
niet voor andere doeleinden mogen inzetten. In 2018 stelde het college een plan
vast voor de besteding van het restantbudget vanaf 2019. Voor eenzelfde bedrag
hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te
boeken naar 2019.
Sportstimulering
Op de post sportstimulering hebben we een aantal budgetten (€ 19.000) niet benut.
Het betreft gelden voor sportstimulering in het algemeen en een bijdrage aan de
realisatie van mountainbikeroutes. Voor een bedrag van € 14.000 hebben we ook
niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

€ 144

€ 19

€ 28
€ 25

Breedtesport

Vanuit voorgaande jaren is zo'n € 27.700 niet besteed aan Breedtesport . Dit budget
is bestemd voor uitvoering Right to Challenge. Voor eenzelfde bedrag hebben we
ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar
2019.
Overige
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.
Taakveld sportaccommodaties
Buitensport
We hebben op twee posten een totale onderschrijding van €44.000. Een bedrag van
€ 15.000 is bestemd voor de aanpak privatisering veldonderhoud. In 2018 zijn
hiervoor bijeenkomsten georganiseerd. De verenigingen zitten nog niet op 1 lijn. Dit
proces krijgt in 2019 een vervolg.
Een bedrag van € 29.500 heeft betrekking op de bijdrage voor de nieuwbouw van de
Veerse Ruiters. De afrekening hiervan vindt plaats in 2019. Voor het totale bedrag
hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te
boeken naar 2019.
Zwembad
Bij het Zwembad zien we een positief saldo van ruim € 15.000. Dit saldo is ontstaan
door € 9.000 aan hogere inkomsten en lagere uitgaven

€ 44

€ 15
€5

Overige
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.
Taakveld cultuurpresentatie, -productie en –participatie
Welzijnsprogramma
Er is een overschot van € 16.000 binnen het welzijnsprogramma.
Weekend Amateur Kunst
Er is geen geld uitgegeven én subsidie ontvangen ten behoeve van de WAK.
Overige
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.
Taakveld Musea
Restauratie beelden stadhuis Veere
Het project restauratie stadhuisbeelden is nog niet afgerond. Daarom een bedrag
van € 9.127 overboeken naar 2019, dit bedrag is nog niet beschikt over de reserve.
Landschapsvisie
Een bedrag van € 15.000 is niet benut in 2018. Voor hetzelfde bedrag is ook niet
over de reserve beschikt. Voorstel is om dit over te boeken naar 2019.
Overige
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.
Taakveld cultureel erfgoed
Grote Kerk Veere
Werkbudget Grote Kerk € 21.500. Voorstel om € 21.500 uit resultaat te bestemmen

€ 16
€4
€8

€9
€ 15
€4

€ 22

hiervoor.
Subsidieregeling waardevolle panden
Er is een overschot van € 16.000 in 2018. Voor een bedrag van € 16.000 hebben we
ook niet over de reserve beschikt. Aangezien het een doorlopend project is stellen
we voor om dit bedrag over te boeken naar 2019.
Restauratie Zeemuren Veere
Door een latere start van de restauratie van de Zeemuren in Veere is een bedrag
van € 19.000 niet benut in 2018. Voor een bedrag van € 19.000 hebben we ook niet
over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.
Vertraging in projecten
Er is vertraging opgelopen bij de opzet van het duurzaamheidsproject
Rijksmonumenten € 25.000, de opzet van een erfgoednota € 5.000 en de opzet van
een structuurvisie cultuurhistorie € 10.000. Voor een bedrag van € 40.000 hebben
we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar
2019.

€ 16
€ 19
€ 40

€ 25
€ 41
€ 13

Verzelfstandiging monumenten
De verzelfstandiging monumenten nemen we op in de cultuurnota. Voorstel is om
het budget van € 25.000 hiervoor te bestemmen in 2019. In 2018 is dit bedrag niet
beschikt over de reserve.
Monumenten
Dit betreft een verschil op de doorbelastingen vanuit het interne product
gebouwenbeheer. Budgetten voor het verduurzamen van gebouwen zijn niet benut
en het voorstel is deze over te boeken naar 2019.
Overige
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.
Taakveld media
Er zijn een aantal posten met kleine afwijkingen die resulteren in een overschot van
€ 3.000.

€3

Taakveld openbaar groen en (openlucht) recreatie
Nog niet afgeronde werkzaamheden
In totaal is een bedrag van € 192.000 nog niet besteed in 2018, omdat een belangrijk
deel werkzaamheden betreft die dit najaar zijn gestart en nog doorlopen in 2019.
Deze werkzaamheden zijn:
€ 10
Verbeteren en onderhouden diverse routenetwerken
Er is nog een restant budget van € 10.000, dit is onder andere bedoeld voor het
verbeteren van de ruiterpaden. Dit project is nog niet afgerond. Een budget van €
10.000 overboeken naar 2019.
Onderhoud duingebiedvoorzieningen
Er is nog een restantbudget van € 140.000, de uitvoering van deze werkzaamheden
loopt door in 2019. Het budget zetten we onder andere in voor het verbeteren van
duinwandelpaden in de zuidwestelijke duingebieden. Een budget van €140.000
boeken we over naar 2019.
Verfraaien dorpsentrees
Er is nog een restantbudget van € 8.500. De werkzaamheden zijn nog niet
afgerond. Het restantbudget van € 8.500 overboeken naar 2019. Voor eenzelfde

€ 140

€9
€ 20
€6

bedrag hebben we niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te
boeken naar 2019.

€8

Onderhoud sloten
Het onderhoud aan de sloten is nog niet allemaal uitgevoerd. Een deel voeren we
pas uit in 2019. Daarom een bedrag van € 20.000 overboeken naar 2019.
Overige openluchtrecreatie
Het project 3D Veere is nog niet helemaal afgerond. De laatste fase is nog in
afronding. Daarom een bedrag van € 5.920 overboeken. Voor eenzelfde bedrag
hebben we niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken
naar 2019.
Stranden en duinovergangen
Het innovatieproject strandovergang 2.0 loopt nog. Er is nog een budget nodig van €
8.196 voor de uitwerking. Dit bedrag overboeken naar 2019.

€ 30
€ 43

€ 31

Overige nog niet bestede budgetten
Verder zijn er een aantal budgetten om andere redenen nog niet besteed:
Samenwerking Duinen en Strand
Er is nog een restantbudget € 30.000 om de samenwerking met het waterschap en
Vlissingen van de grond te krijgen. Dit proces verliep moeizamer dan verwacht.
Het bedrag is daarom nog niet uitgegeven en nog niet beschikt over de reserve.

€ 25
€ 17

Vervanging en onderhoud speeltoestellen
De speeltoestellen zijn nog niet vervangen omdat er eerst een speelruimteplan is
gemaakt. Daarom is ook groot onderhoud uitgesteld. Uit het plan blijkt nu al dat het
huidig vervangingsbudget te laag is. Daarom het restantbudget van € 43.000
overboeken naar 2019. Voor een bedrag van € 21.000 hebben we niet over de
reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. Daarnaast
een bedrag van € 22.000 bestemmen van het resultaat.
Onrechtmatig grondgebruik
Het project loopt minder voorspoedig dan geraamd en loopt nog door. Het restant
budget project onrechtmatig grondgebruik van € 31.000 daarom overboeken. Voor
eenzelfde bedrag hebben we niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag
over te boeken naar 2019.
Incidentele meevallers/tegenvallers
Daarnaast zijn er een aantal incidentele meevallers:
Stranden en duinovergangen
Het waterschap heeft een bijdrage gedaan voor het onderhoud van duinen en
stranden, deze bijdrage was hoger dan voorzien. Daarnaast heeft de SSV minder in
rekening gebracht dan geraamd voor de uitbreiding van de strandbewaking.
Toeristische projecten
Er is € 17.000 minder aangevraagd voor toeristische projecten.
Groot onderhoud vakantiepark De Ruiser
Er is een overschrijding op het budget van € 23.000. Hiervan wordt € 15.000
veroorzaakt door meerkosten op de werkzaamheden en € 8.000 door minder
opbrengsten uit grondverkoop.
Overige
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.

-€ 23
-€ 5

Prioriteiten
Bedragen x € 1.000
Prioriteit

I/S/E

Budget /
Investering

Realisatie Toelichting

Vervangen aanschijnverlichting monumenten, molens en torens

I

73

Uitvoeren rapport "De kust is breder dan het strand" opwaarderen
kustparkeerterreinen

I

350

Uitvoering Visie Domburg: verplaatsing trapveld en skatebaan

I

47

0 Loopt door in 2019.

Renovatie voetbalveld

I

60

0 Renovatie was nog
niet nodig.

Zonnepanelen openbare toiletten

I

30

28 Afgerond.

Zonnepanelen Couburg

I

83

55 Doorlopend project.

Brandmeldinstallatie Couburg

I

14

14 Afgerond.

Uitvoering aanpak "groene" buitensport

E

15

0 Budget overboeken
naar 2019.

Project "Meer doen met ons cultureel erfgoed"

E

25

0 Budget overboeken
naar 2019.

Cultuurhistorie - wederopbouw in kaart brengen

E

10

0 Budget overboeken
naar 2019.

Verduurzaming rijksmonumenten en waardevolle panden

E

15

0 Budget overboeken
naar 2019.

Uitvoering landschapsvisie

E

5

1 Budget overboeken
naar 2019.

Restauratie vestingsmuren Veere

E

20

1 Budget overboeken
naar 2019.

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig

0 Doorlopend project.
312 Afgerond.

6. Sociaal Domein
Alle inwoners doen mee in de samenleving. We stimuleren inwoners om de eigen kracht en hun
sociale netwerk te benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten dragen er aan bij dat inwoners
zelfredzaam zijn en dat mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij
een belangrijke rol. Voor degene die zorg en ondersteuning nodig hebben is Porthos de toegang op
Walcheren. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw
samen om: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur in te vullen. Met zorgaanbieders sluiten we contracten af voor
passende maatwerkproducten.
D.6.01 Veerse inwoners doen actief en zo lang mogelijk mee in de samenleving.
“Meer samenleving en een andere overheid” is een ambitie/doelstelling uit het coalitieprogramma en
past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving.
Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar. Deze ontwikkeling vraagt ook een andere
rol van de gemeente. De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig.
Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen dragen eraan bij dat inwoners zelfredzaam zijn en dat
mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Onze
Welzijnsstichting speelt hierin een cruciale rol.
Stand van zaken
Door subsidiering en het maken van afspraken met o.a. scholen, GGD, Welzijn Veere,
Vluchtelingenwerk, Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) zorgen we voor versterking van
preventieve voorzieningen. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt over versterking van de
samenwerking met o.a. Welzijn Veere en MWW in de ondersteuning van kwetsbare inwoners.
Wij onderzoeken met o.a. Welzijn Veere hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig
en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Via subsidievertrekking vanuit
het Leefbaarheidsfonds ondersteunen wij maatschappelijke initiatieven. Deze ambitie vergt
daarnaast nog verdere ontwikkeling en aanpak op diverse terreinen.
6.001 Wij stimuleren initiatieven van vrijwilligers en organisaties die een
bijdrage leveren aan deze doelstelling.
Sociale netwerken, vrijwilligers, mantelzorgers spelen een belangrijke rol in onze kernen. Wij
versterken de preventieve activiteiten van deze organisaties en stimuleren nieuwe initiatieven.
Daarmee voorkomen wij dat inwoners een beroep doen op zwaardere professionele zorg. Dit wordt
extra belangrijk, nu dit beroep groter zal worden.
Voor het ondersteunen van initiatieven in de samenleving is naast de bestaande middelen extra €
30.000 beschikbaar.
Voor de begeleiding van meer statushouders dan voorheen is € 30.000 extra beschikbaar.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
We kenden drie subsidies toe aan scholen om preventieve ondersteuning te bieden aan
kinderen en hun ouders.
We maakten afspraken met de GGD over invoering van het 18 maanden huisbezoek onder
eerstgeborenen per juli 2018. De GGD signaleert daardoor problemen vroegtijdig.
Zij attenderen ouders op vrijwillige ondersteuning door Home Start, Humanitas en andere
vormen van preventieve ondersteuning.
We vergoedden de extra kosten (€ 9.000) voor het gebruik van consultatiebureau in
Meliskerke. Het bureau werd meer bezocht door ouders met kinderen tot 19 jaar. De tijden van
het consultatiebureau Meliskerke sluiten goed aan voor ouders.
Voor het begeleiden van statushouders verstevigden we de samenwerking tussen
Vluchtelingenwerk, Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Welzijn Veere en Zeeuwland
zonder extra kosten in te zetten.
Tijd
Geld

6.002 We stellen een plan op voor het uitvoeren van het VN-verdrag.
Nu het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is geratificeerd, moeten wij als
gemeente hier invulling aan geven. Dit doen we door een uitvoeringsplan op te stellen.
Het uitvoeringsplan heeft als doel de toegankelijkheid voor mensen met een beperking van
gemeentelijke gebouwen, sport- en spelvoorzieningen, website en evenementen te verbeteren. Dit
doen we door met vertegenwoordigers van de doelgroep, collega’s en inwoners knelpunten voor de
doelgroep op te lossen en de zelfredzaamheid te vergroten. Er is € 150.000 hiervoor geraamd.
Door de bewustwording in en buiten onze organisatie te verhogen kan de samenleving beter en
preventief inspelen op de wensen van deze doelgroep.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-03-2018 Einddatum: 31-12-2021
Gestart
Kwaliteit
Samen met de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SWGW) inventariseerden we
de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en beoordeelden we de gemeentelijke
gebouwen op toegankelijkheid. Aanpassingen waren nodig voor onder meer toegangs- en
vluchtwegen. Deze aanpassingen voerden we grotendeels in 2018 uit. Ook pasten we de
openbare toiletgroepen aan de kust voor mensen met een beperking aan.
We stelden een concept uitvoeringsplan op en bespraken dit met de Stichting Werkgroep
Gehandicapten Walcheren (SWGW). Het uitvoeringsplan stelden we begin 2019 vast en
brachten we aan u ter kennisname.

Tijd
Geld
6.003 We voeren het project Wonen en Zorg gemeente Veere uit.
Wij formuleren kaders voor wonen en zorg. Wij onderzoeken hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk
zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving.
Wij inventariseren hiervoor de vragen en behoeften vanuit de inwoners in samenwerking met de
Stichting Welzijn Veere. Hieruit halen wij thema’s en formuleren beleidskaders. Begin 2018 leggen we
de kaders aan u voor.
Na vaststelling van de kaders stellen wij uitvoeringsplan op en voeren dat uit in overleg met
uitvoerende partijen. Hiervoor is éénmalig € 25.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-09-2017 Einddatum: 01-07-2019
Gestart
Kwaliteit
Wij hebben onderzoek verricht naar de eventuele gevolgen voor onze inwoners van het langer
thuis wonen. Dit onderzoek en de uitkomsten daarvan legde wij vast in de notitie
“Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg Veere”. Deze notitie legden wij ter vaststelling aan
u voor met een voorstel tot nadere uitwerking. Het doel hiervan is dat kwetsbare inwoners zo
veel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam, met eventuele hulp die daar voor nodig is, kunnen
blijven wonen in hun eigen omgeving. U stelde dit op 1 maart 2018 vast.
De uitwerking doen wij in samenwerking met de Stichting Welzijn Veere en diverse
maatschappelijke partners. Dit leggen wij in de 1e helft van 2019 vast in een uitvoeringsplan.

Tijd
Geld

6.004 Het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) biedt extra inzet voor de
Veerse inwoners in het gebiedsteam Veere en werkt nauw samen met Stichting
Welzijn Veere (SWV).
Het MWW zet extra capaciteit in voor de Veerse inwoners met midden en hoog risico problematiek in
het gebiedsteam.
Het MWW heeft extra uren beschikbaar voor de samenwerking met SWV. In deze samenwerking is
snel en vroegtijdige ondersteuning voor kwetsbare inwoners door MWW direct beschikbaar.
Voor deze activiteiten is jaarlijks € 55.000 beschikbaar
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019
Doorlopend
Kwaliteit
We maakten afspraken met MWW over extra bijdrage van € 20.600 voor een
tijdelijke uitbreiding van het aantal fte's bij het MWW. Wij besloten dit vanwege uitkomst van
het BMC rapport uit 2017. Uit dit rapport bleek dat het MWW op Walcheren 2,59 fte tekort
heeft voor het uitvoeren van de reguliere taken.
Verder verstrekten wij extra subsidie aan het MWW voor de nauwe samenwerking met Welzijn
Veere. Wanneer informele zorg ontoereikend wordt, biedt het MWW de begeleiding.
Tijd
Geld
6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid.
De nota Reserve Leefbaarheid is sinds 26 maart 2015 van kracht. We dachten mee en boden
financiële steun. Hierdoor zijn er ongeveer 35 projecten in de gemeente door inwoners geïnitieerd en
afgerond. In het werkprogramma staat dat we doorgaan met de regeling.
In 2018 werken we toe naar een nieuwe set van nadere regels. Daarmee maken we duidelijk welke
initiatieven gemeentelijke steun kunnen krijgen.
In 2019 adviseren we het college of een verhoging van het dan beschikbare budget nodig of wenselijk
is.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 26-03-2015
Niet gestart
Kwaliteit
Wij verstrekten voor maatschappelijke initiatieven een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid.
We organiseerden in september een Leefbaarheidsmarkt waarbij inwoners hun initiatieven
tentoonstelden en elkaar inspireerden. Op basis van een opstelde evaluatie stelden we eind
2018 nieuwe criteria op voor nieuwe aanvragen tbv de Reserve Leefbaarheid. Deze zijn in
januari 2019 ter vaststelling aan u voorgelegd.
Tijd
Geld
6.006 We versterken de slagkracht van Stichting Welzijn Veere (SWV).
Het maken en uitvoeren van beleid vindt steeds vaker plaats samen met inwoners, doelgroep en/of
organisaties. Ook ontstaan in de kernen steeds meer maatschappelijke initiatieven waarbij de
overheid ondersteunt. Bij SWV is een grote groep vrijwilligers aangesloten die in de kernen hun
bijdrage leveren. Zij en ook de burgeradviseurs zien wat er in een kern speelt en waar behoefte aan
is. Wij willen gebruik maken van deze kennis. In 2018 (en de jaren erna) specifiek voor de projecten
Maatschappelijk Vastgoed, Wonen en Zorg en transformatie sociaal domein. Hiervoor doen wij een
extra beroep op de Stichting Welzijn Veere om de verbinding met inwoners en instellingen binnen
onze kernen te leggen.
Wij gaan de inzet van Stichting Welzijn Veere hiervoor uitbreiden. Daarvoor stellen we jaarlijks €
62.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
We maakten afspraken met Welzijn Veere over hun rol in het project Wonen, Welzijn en Zorg.

Welzijn Veere legt de verbinding in de kernen met organisaties en vrijwilligers. Daardoor
weten wij beter wat voor inwoners nodig is om langer zelfstandig te wonen.
Ook maakten we afspraken over de ondersteuning van nieuwkomers in onze kernen in 2018.
Door extra aandacht van vrijwilligers voor onze nieuwe inwoners verbeteren we de participatie
in de samenleving.
We spraken met Welzijn Veere af dat zij de kansen verkennen van exploitatie van
toekomstige maatschappelijke voorzieningen door lokale verenigingen. Gezien de huidige
ontwikkelingen van het project Maatschappelijke Vastgoed leidde dit in 2018 nog niet tot
concrete resultaten.
Tijd
Geld
D.6.02 In 2018 vinden inwoners snel en makkelijk toegang tot zorg en
ondersteuning.
Porthos is de toegang voor de zorg die via de gemeente loopt (Wmo en Jeugd). Orionis is de toegang
voor werk en inkomen.
Het is belangrijk dat onze inwoners goed en snel geholpen worden en dat deze organisaties daarvoor
ook goed samenwerken.
Stand van zaken
Ook in 2018 kregen inwoners die dat nodig hadden via Porthos zorg en ondersteuning vanuit
Wmo en Jeugdwet. Uit het clientervaringsonderzoek uit 2018 (over het jaar 2017) bleek dat
gemiddeld 75 procent van de respondenten tevreden was over de dienstverlening door de
toegang.
6.007 We onderzoeken hoe we de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet kunnen
verbeteren aan de hand van de visie uit de Pentekening.
In 2016 verschenen er diverse rapporten over de toegang.
Naar aanleiding van deze rapporten besloot u om vast te houden aan de huidige visie (de
Pentekening) en verbeteringen door te voeren, maar ook om scenario’s voor de uitvoering/structuur te
ontwikkelen
Daarom onderzoeken we aan de hand De Pentekening waar de verbetermogelijkheden in de
uitvoering zijn. De inwoner staat centraal. Hieruit volgt de best passende structuur op basis van de
ontwikkelde scenario’s.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018
Gestart
Kwaliteit
In 2018 voerden wij uw opdracht over de Walcherse evaluatie en doorontwikkeling van de
pentekening uit. We startten hiermee in het eerste kwartaal onder leiding van een externe
procesbegeleider en legden een tussenevaluatie aan u voor. Voordat u instemde met de
eindevaluatie zegden de colleges van B&W van Middelburg en Vlissingen de
samenwerkingsovereenkomst Porthos op. Dit betekent dat Porthos stopt in de huidige vorm
per 1-1-2020. We legden de eindevaluatie ter besluitvorming in december aan u voor en we
stelden een nieuwe visie op. We vroegen advies van de Wmo-raad. Op basis van de nieuwe
visie stelden we concept kaders op voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Beide
documenten stelde u al vast. Verder troffen wij voorbereidingen voor de ontvlechting van
Porthos en lieten hiervoor een ontvlechtingsplan opstellen.
Tijd
Geld
6.008 We voeren de verbeteringen door.
In 2017 besloot u om de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet ‘door te ontwikkelen’. Verbeteringen uit
het onderzoek voeren we direct door.

Orionis en Porthos werken samen in project ‘Entry’. Zij experimenteren en onderzoeken hoe ze beter
kunnen samenwerken, zodat de klant eenvoudig, snel en adequaat geholpen wordt.
De resultaten uit de samenwerking van de Entry betrekken we bij de verdere verbetering van de
toegang. Het project loopt nog tot en met oktober 2018. Evaluatie en besluitvorming vindt daarna
plaats.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018
Gestart
Kwaliteit
Het eerste halfjaar van 2018 stond in het teken van de evaluatie van de Pentekening. Volgens
de oorspronkelijke planning zou daarna de fase van doorontwikkeling volgen. Daarin zouden
we voorstellen doen voor verbetering. Bij de oplevering van de Tussenevaluatie in juli 2018
werd duidelijk dat er meer tijd nodig was voor de evaluatie zelf.
Doordat de samenwerkingsovereenkomst Porthos vervolgens werd opgezegd door de
gemeenten Middelburg en Vlissingen, kwam de doorontwikkeling in een ander licht te staan.
Dit, omdat de opzegging betekent dat Porthos in de huidige organisatievorm ontvlochten moet
worden per 1-1-2020. De nadruk voor Porthos verschoof daardoor van doorontwikkelen en
verbeteren naar het in stand houden van de dienstverlening (‘going concern’).
De verbeterpunten uit de evaluatie namen wij wel in het vervolgtraject: het opstellen van de
nieuwe Visie op het sociaal domein en de nieuwe toegang na 1 januari 2020.
Tijd
Geld
D.6.03 Kwetsbare inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning
Inwoners vinden zelfstandig of binnen hun eigen netwerk een oplossing en maken gebruik van
algemene voorzieningen. Als dit niet lukt verstrekken Orionis en Porthos maatwerkvoorzieningen. Er
zijn afspraken met zorgaanbieders over de levering van deze maatwerkvoorzieningen. De behoefte
van de Veerse inwoner is hierbij leidend (Veers Kompas).
Stand van zaken
Als inwoners niet zelfstandig of binnen hun eigen netwerk een oplossing konden vinden,
konden zij een beroep doen op zorg vanuit Wmo of Jeugdwet. Ruim 1600 inwoners kregen in
2018 één of meerdere zorgvoorzieningen vanuit Wmo of Jeugdwet. Over de levering van deze
voorzieningen maakten we afspraken met zorgaanbieders.
6.009 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en
jeugdvoorzieningen.
Jaarlijks maken we (contract)afspraken met zorgaanbieders voor de ondersteuning van onze
inwoners. Belangrijk is dat de zorg die we inkopen aansluit bij de behoefte van onze inwoners.
Door deze afspraken hebben klanten meer keuzevrijheid voor maatwerk binnen Zorg in Natura naast
de mogelijkheid van een Persoonsgebonden Budget (PGB).
Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen kopen we Wmo-voorzieningen in. We maken in
onze contracten afspraken voor;
o Huishoudelijke Hulp
o Huishoudelijke Zorg
o Begeleiding
o Dagbesteding
o Dagbestedingsvervoer
o Kortdurend verblijf
Om de administratieve lasten te beperken, bundelen we deze zorgvormen in één contract. Daarnaast
maken we apart afspraken voor collectief vervoer en hulpmiddelen.
De inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland sluit voor ons de contracten af met zorgaanbieders voor
jeugdvoorzieningen. De inkoop van Beschermd Wonen gebeurt Zeeuwsbreed, vanuit
centrumgemeente Vlissingen, en vindt plaats bij het College Zorg en Welzijn bureau..
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit

Wmo:
Op het gebied van de Wmo troffen we in 2018 voorbereidingen voor nieuwe aanbestedingen
vanwege aflopende contracten. Hieronder geven we per onderdeel de status weer:
- hulpmiddelen: dit contract liep af in 2017. Bij de aanbesteding in 2017 waren er echter geen
inschrijvende partijen. Daarom maakten we overbruggingsafspraken met de huidige
leverancier die lopen totdat er een nieuw contract is. Op 11 december 2018 stelden wij de
aanbestedingsstukken vast voor dit nieuwe contract.
- Ambulante ondersteuning en dagbesteding: deze contracten liepen af op 31 december 2018.
Deze twee contracten bundelden wij in één nieuwe integrale aanbesteding. In december 2018
sloten wij daarvoor nieuwe contracten met 52 zorgaanbieders.
- Huishoudelijke Hulp: dit contract liep tot en met 31 december 2018. Ook dit contract namen
we mee in de integrale aanbesteding. Door deze bundeling verlaagden we de administratieve
lasten voor zorgaanbieders.
- collectief vervoer: dit contract loopt in 2019 af. In 2018 evalueerden we de huidige uitvoering
en contractafspraken. Verder troffen we alle voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding in
2019.
Jeugd:
De contracten voor jeugdhulpaanbieders lopen op 1-1- 2020 af. De huidige contracten zijn
gebaseerd op het principe pxq, het aantal klanten maal de kosten. Iedere aanbieder krijgt een
contract. Dat zorgt voor maatwerk voor iedere klant. Het aantal contracten is daardoor
opgelopen tot 160. In 2018 is een nieuwe inkoopstrategie ontwikkeld die tijdens bijeenkomsten
in 2019 aan de gemeenteraden in Zeeland wordt toegelicht.
Vanaf 1-1-2018 is de digitale administratie tussen IJZ en zorgaanbieders verbeterd. Het wordt
daardoor mogelijk de uitgaven voor de jeugdhulp beter te volgen. Ook kunnen wij de aantallen
jeugdigen met hulp monitoren.
Tijd
Geld
6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren.
Orionis biedt financiële ondersteuning, begeleiding naar werk en schuldhulpverlening. Orionis werkt
aan de uitvoering van het Plan Van Aanpak.
Het Beleidsplan Armoedebeleid loopt in 2018 af. We onderzoeken samen Vlissingen en Middelburg
hoe we dit een vervolg geven.
Het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening loopt tot 2020. In 2018 voeren we een tussentijdse
evaluatie uit.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Niet gestart
Kwaliteit
In de GR Orionis Walcheren is in 2018 gewerkt aan het behalen van de doelstelling: uitstroom
naar werk. Dit is gedaan door een verhoging van de uitstroom en een beperking van de
instroom in de uitkering door de verdere uitwerking van het plan van aanpak. In 2018 is de
eindstand van de klantaantallen Walchers 83 lager dan begroot (3.073 i.p.v. 3.156). In de
gemeente Veere hebben we ongeveer 155 klanten in de uitkering. Daarnaast heeft Orionis
Walcheren het armoedebeleid en de schuldhulpverlening uitgevoerd. Begin 2018 heeft er ook
een pilot plaatsgevonden voor de AO doelgroep binnen Orionis Walcheren, de groep met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Half 2018 is er een start gemaakt met de nieuwe kadernota
Orionis Walcheren. Ook is in 2018 de vangnetuitkering vanuit het Rijk voor de gemeente Veere
goedgekeurd.
Tijd
Geld

6.011 Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1
januari 2020.
Vanaf 2020 zijn we als gemeente individueel verantwoordelijk voor Maatschappelijke Opvang en
Beschermd Wonen.
Samen met de andere Zeeuwse gemeenten voeren we het plan van aanpak 2018 en 2019 uit. We
leggen de regiovisie aan u voor.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020
Kwaliteit
In Zeeuws verband werkten we ter voorbereiding aan de decentralisatie van Beschermd
Wonen aan het opstellen van een Regiovisie Beschermd Wonen. Deze stelde u op 26 april
2018 vast. Hierin staan de stappen die we op weg naar 2021 nemen en de hiervoor geldende
Beleidskaders. Met de Zeeuwse gemeenten voeren wij deze stappen uit. Als onderdeel van de
voorbereiding voerden we op Walcheren de proeftuin Clientperspectief uit.
Tijd
Geld

Beleidsindicatoren
Programma Nr Indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop
cijfer
betrekking
heeft

Cijfer Cijfer Beschrijving
Veere Zeeland

Sociaal
domein

17 Banen

per 1.000
inw 15-64jr

LISA

2017

544,4

631,8

Sociaal
domein

18 Jongeren met een delict
voor rechter

%

Verwey Jonker
Instituut Kinderen in Tel

2015

0,93

1,3

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is
verschenen.

Sociaal
domein

19 Kindern in een
uitkeringsgezin

%

Verwey Jonker
Instituut Kinderen in Tel

2015

2,51

5,02

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een
bijstandsuitkering moet rondkomen.

Sociaal
domein

20 Netto arbeidsparticipatie

%

CBS Arbeidsdeelname

2017

65,7

65,5

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de
beroepsbevolking.

Sociaal
domein

21 Werkloze jongeren

%

Verwey Jonker
Instituut Kinderen in Tel

2015

0,57

1,56

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Sociaal
domein

22 Personen met een
bijstandsuitkering

per 1.000
inw 18jr eo

CBS - Participatie
Wet

1e helft 2018

13

29,3

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

Sociaal
domein

23 Lopende
per 1.000
reïntegratievoorzieningen inw 15-74jr

CBS - Participatie
Wet

1e helft 2018

4,9

25,7

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64
jaar

Sociaal
domein

24 Jongeren met jeugdhulp

% van alle CBS jongeren tot Beleidsinformatie
18 jaar
Jeugd

1e helft 2018

6,6

9,3

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren
tot 18 jaar.

Sociaal
domein

25 Jongeren met
jeugdbescherming

%

CBS Beleidsinformatie
Jeugd

1e helft 2018

0,7

1,2

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten
opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Sociaal
domein

26 Jongeren met
jeugdreclassering

%

CBS Beleidsinformatie
Jeugd

1e helft 2018

0,4

0,4

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten
opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Sociaal
domein

27 Cliënten met een
maatwerkarrangement
WMO

per 1.000
inw

CBS - Monitor
Sociaal Domein
WMO

1e helft 2018

nb

57

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning
binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het
referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
Exploitatie

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Resultaat

Lasten
6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie

4.141

2.996

2.693

-303

6.2 Wijkteams

4.437

8.674

8.594

-80

6.3 Inkomensregelingen

3.392

4.530

4.611

82

6.4 Begeleide participatie

1.292

1.338

1.380

42

10

10

10

0

371

443

349

-94

6.71
Maatwerkdienstverlening
18+

2.480

3.364

3.360

-4

6.72
Maatwerkdienstverlening
18-

2.198

3.112

3.396

283

6.81 Geëscaleerde zorg
18+

0

8

8

0

6.82 Geëscaleerde zorg
18-

57

59

56

-3

18.380

24.534

24.457

-77

115

120

125

5

6.2 Wijkteams

4.063

7.785

7.802

17

6.3 Inkomensregelingen

1.944

2.921

2.961

40

6.4 Begeleide participatie

0

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

6.6
Maatwerkvoorzieningen
(WMO)

4

4

4

1

6.71
Maatwerkdienstverlening
18+

230

325

304

-21

6.72
Maatwerkdienstverlening
18-

0

0

0

0

6.81 Geëscaleerde zorg
18+

0

0

0

0

6.82 Geëscaleerde zorg
18-

0

0

0

0

6.355

11.155

11.197

42

-12.025

-13.379

-13.260

119

6.5 Arbeidsparticipatie
6.6
Maatwerkvoorzieningen
(WMO)

Totaal Lasten
Baten
6.1 Samenkracht en
burgerparticipatie

Totaal Baten
Resultaat

Financiële analyse
Resultaat

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
Het positieve saldo van dit taakveld wordt grotendeels veroorzaakt door incidentele
“overschotten” op de budgetten van Asielzoekers, WMO algemeen, sociale
infrastructuur en preventie Jeugd. Een deel van dit overschot wordt doorgezet voor
inzet in 2019. Voor het budget van asielzoekers zal er in 2019 een gevolg gegeven
worden aan een plan van aanpak op het gebied van werk, inkomen, wonen en taal
voor statushouders. Op de budgetten WMO Algemeen en preventie Jeugd zien we
de overschotten met name op de budgetten voor preventieve taken. Kosten zijn
gestegen t.o.v. voorgaande jaren maar zijn lager dan de geraamde budgetten. Het
budget sociale infrastructuur geeft een overschot wat ontstaat op de inhuur van
personeel voor het Maatschappelijk Vastgoed. Dit zal de komende jaren ingezet
worden voor werkzaamheden hieraan.
Taakveld Wijkteams
Dit wordt o.a. veroorzaakt door: Een positief saldo voor Veere op de Business Case
Porthos 2018 van € 16.000. Daarnaast wordt er een bedrag van € 42.000
gereserveerd voor uitgaven bij Porthos in 2019. Het resterende saldo op dit
programma is de vergoeding voor Veere voor kosten t.b.v. Porthos die op andere
programma’s verantwoord zijn.

Taakveld inkomensregeling
Het saldo wordt o.a. veroorzaakt door extra bijdragen aan Orionis bij Jaarrekening
2018 t.o.v. de geraamde bedragen bij ons in de begroting.

Taakveld begeleide participatie
Naast enkele administratieve mutaties (Rijksvergoeding die op een andere taakveld
verantwoord worden) wordt het saldo hoofdzakelijk veroorzaakt door kosten voor
beschut werk welke in 2018 verder is uitgebreid.
Taakveld Maatwerkvoorzieningen
In de begroting voor 2018 hielden we rekening met een forse kostenstijging voor de
levering van Wmo hulpmiddelen ten opzichte van 2017. Dit, als gevolg van indexering
van bestaande contractprijzen. Ondanks deze stijging van de prijzen, is de
kostenstijging lager dan we dachten, waardoor er een positief saldo is. De reden
hiervan is dat het aantal voorzieningen (bijvoorbeeld rolstoelen) in het tweede half jaar
terugliep ten opzichte van het eerste half jaar. Een andere oorzaak is de post
woningaanpassingen. Twee dure woningaanpassingen (beide ruim € 50.000) schuiven
door naar 2019, waardoor deze op het budget van dat jaar drukken in plaats van 2018.
Taakveld Maatwerk 18+
Binnen dit taakveld zijn o.a. de Zorg in Natura producten opgenomen vanuit de
WMO. (Begeleiding, Dagbesteding, Huishoudelijke Hulp en Huishoudelijke Zorg)
Het aantal klanten is in 2018 ten opzichte van voorgaande jaren gestegen maar ook
de kosten per klant zien we stijgen. Kostenstijgingen t.o.v. vorige jaren zijn in de
laatste bestuur rapportage opgehoogd in de begroting. Hierdoor zien we bij de
jaarrekening geen buitensporige afwijking t.o.v. de begroting.
Taakveld Maatwerk 18Binnen dit taakveld worden de kosten voor Jeugdzorg opgenomen. De kosten voor
Zorg in Natura die via de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) vormen de
grootste oorzaak voor het “te kort” op dit taakveld. De eindrapportage 2018 van de
IJZ laat ten opzichte van het 3e kwartaal 2018 een stijging in kosten zien van bijna €
1.000.000. In de begroting was reeds rekening gehouden met een kostenstijging.
Het resterende verschil bedraagt het saldo op dit taakveld.

€ 308

€ 97

-€41

-€ 42

€ 94

-€ 17

-€283

Taakveld Geëscaleerde zorg 18Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen die een resultaat geven.

€3

Prioriteiten
Bedragen x € 1.000
Prioriteit

I/S/E

Budget /
Investering

Realisatie Toelichting

Aanpassingen toegankelijkheid gemeentelijke
gebouwen

I

150

Uitvoering nota volksgezondheid (vitale revolutie)

S

10

Realiseren duurzaam maatschappelijk vastgoed

S

p.m.

Organisaties laten aansluiten bij het sociaal domein

S

30

Versterken slagkracht Stichting Welzijn Veere

S

62

62 Budget gerealiseerd in 2018.

Versterken preventie jeugd

S

30

18 Budget deels benut door
opstart.

Extra bijdrage Maatschappelijk Werk Walcheren

S

55

55 Budget gerealiseerd in 2018.

Begeleiding vluchtelingen/statushouders

E

30

Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg

E

25

Living lab Zoutelande/IKC

E

10

Maatschappelijk vastgoed (begroting 2016)

E

75

72 Doorlopend project.

Maatschappelijk vastgoed (begroting 2017)

E

70

0 Doorlopend project.

Verklaringen omtrent Gedrag vrijwilligers

E

9

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig

37 Doorlopend project.
10 Budget gerealiseerd in 2018.
0 Budget is afgeraamd bij marap
2018

0 Budget niet benodigd.
25 Budget gerealiseerd in 2018.
0 Budget niet benodigd.

9 Budget gerealiseerd in 2018.

7. Volksgezondheid en milieu
Wij bevorderen en beschermen de gezondheid van onze inwoners (en gasten) om een gezonde en
vitale samenleving te realiseren. Wij willen gezondheidsproblemen voorkomen en werken daarvoor
samen met andere organisaties zoals het onderwijs en welzijn. Een groot deel van de (wettelijke)
taken uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) voert de GGD Zeeland uit.
We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en
afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en
reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieuverantwoorde wijze wordt
begraven.
D.7.01 In 2018 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare
reststromen
We houden ons daarbij aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Een
beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.
Stand van zaken
Het afval is ingezameld. In 2018 zijn we gestart met diverse pilots. Daarin onderzoeken we wat
voor de gemeente Veere de beste methode is om de VANG-doelstellingen invulling te geven.
7.001 We voeren verschillende pilots uit voor betere afvalscheiding.
We bekijken via pilots welke verbeteringen het best passen bij de gemeente Veere. Het betreft de
volgende pilots:
- burgers belonen bij minderaanbiedingen minicontainer;
- restafval eens per 4 weken ophalen;
- gft in de vakantieparken ophalen;
- inzameling oud papier in vakantieparken;
- aantal aanbiedingen ondergrondse container limiteren;
- actie 100-100-100.
In 2018 besluiten we welke verbetermaatregelen we gaan invoeren.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
In Gapinge is op 21 april gestart met de proef met de "blauwe container voor oud papier".
In Meliskerke is op 6 juli gestart met de pilot "eens per 4 weken ophalen restafval".
In Oostkapelle is de pilot "belonen aanbiedgedrag restafvalcontainer" op 16 oktober gestart.
Op park Joossesweg in Westkapelle is per 1 januari 2019 gestart met "gescheiden inzameling
groenafval" en "limitering gebruik ondergrondse afvalcontainers".
Op de zomerwoningterreinen Kustlicht I en Kustlicht II te Zoutelande is op 1 oktober gestart
met de gescheiden inzameling van het oud papier.
De actie 100-100-100 is gestart op 3 september en beëindigd op 11 december. Op
17 december was er een slotbijeenkomst voor de deelnemers.
Tijd
Geld
D.7.02 Afval in de gemeente verwerken we effectief en efficiënt via de
gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland
(OLAZ).
Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het
OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en verwerking. Zie paragraaf verbonden partijen.
Stand van zaken

De binnen de gemeenten vrijkomende huishoudelijk afvalstromen zijn door het OLAZ afgezet
bij contractpartijen voor verwerking. De kosten voor verwijdering en verwerking zijn door
OLAZ bij de gemeenten in rekening gebracht.
7.002 Wij dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma 2018 en de begroting
2018 van OLAZ.
Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma en elk jaar een begroting vast. Door
zienswijzen in te dienen kunnen we invloed uitoefenen op het beleidsprogramma en de jaarlijkse
begrotingen van de Gemeenschappelijke Regeling.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-05-2018
Gereed
Kwaliteit
U heeft ingestemd met de jaarrekening 2017, begrotingswijzigingen 2018 en concept-begroting
2019 van OLAZ. U heeft geen zienswijzen ingediend.
Tijd
Geld
D.7.03 In 2018 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25
jaar.
Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”.
Stand van zaken
Uit het beheerplan bleek dat we op twee locaties op termijn onvoldoende begraafruimte
hebben; dat zijn Domburg en Koudekerke. We zijn gestart met de realisatie van de uitbreiding
en de ophoging. In Oostkapelle hebben we dit jaar de inrichting iets aangepast waarmee we
de capaciteit op een eenvoudige manier vergroten. Nu voldoen we in alle kernen aan het
gestelde doel.
7.003 De begraafplaats Koudekerke hogen we op.
In Koudekerke hogen we een deel van het oude grafveld op.
In de nieuwe laag ontstaat nieuwe grafruimte voor de komende 35 jaar. Dit betekent wel dat een
aantal grafmonumenten worden verwijderd. Als de nabestaanden dat wensen, worden de graven op
dezelfde plek (maar wat hoger) weer teruggeplaatst. We nemen de tijd om uitgebreid te
communiceren. Hierdoor worden nabestaanden niet verrast met de veranderingen op de
begraafplaats. Dit traject ronden we af op 1 april 2018 en daarna starten we met de verhoging. Het
krediet hiervoor is € 345.734.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-04-2018 Einddatum: 30-04-2019
Doorlopend
Kwaliteit
De ophoging is gerealiseerd en ingezaaid. Het volledige terrein is gedraineerd en voorzien van
een doorspuit systeem. De schuilgelegenheid is geplaatst en voorzien van een sedum dak. In
de winter wordt een beukenhaag geplant op het talud.
Tijd
Geld
7.004 De begraafplaats Domburg breiden we uit met 500 graven.
De uitbreiding voorziet in grafruimte voor de komende 45 jaar. De grond voor de uitbreiding is
verworven. Hierna realiseren we de noodzakelijke ophoging. De opgebrachte grond moet zeker nog
een jaar zetten. Voor de realisatie is een conceptontwerp opgesteld zodat er na ophogen en nazakken
kan worden begonnen met de aanleg. Het krediet hiervoor is € 308.007.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 01-07-2019

Gestart
Kwaliteit
De grond voor de uitbreiding kochten we begin 2018 aan. Het perceel is opgehoogd en zakt nu
na. Het pad is aangelegd. De aanplant van bomen en heesters is uitgesteld omdat het terrein
nog niet droog genoeg is.
Tijd
Geld
7.005 We wijzigen de indeling van begraafplaats Oostkapelle.
In Oostkapelle ontstaat gebrek aan grafruimte. Door een eenvoudige ingreep in de inrichting
verlengen we de begraafcapaciteit op de huidige begraafplaats met ongeveer 20 jaar. De ingreep
bestaat uit het wijzigen van de structuur van ronde vormen naar recht. Hierdoor is de indeling
efficiënter. De kosten ramen we op € 18.000.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het grondwerk en de paden zijn aangepast. Plantwerk
moet nog plaats vinden.
Tijd
Geld
D.7.04 Ons riolerings- en waterbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.
In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP) staan de afspraken over het niveau van onderhoud
en beheer. De maatregel bij deze doelstelling is een extra maatregel naast de maatregelen die in het
plan staan.
In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u meer lezen over het GRP. U vindt hier informatie over;
- de actualiteit van het GRP
- het niveau van onderhoud
- de uitvoeringsmaatregelen
- de ontwikkelingen
- het beschikbare budget.
Stand van zaken
Het vGRP heeft in grote lijnen voorzien in de behoefte. We zien wel dat de riolering steeds
meer onder druk komt te staan door extreme neerslag. Maatregelen die hiervoor noodzakelijk
zijn kosten vaak veel geld. We koppelen waar mogelijk mee met grote herinrichtingsprojecten.
Het budget is vooralsnog toereikend geweest, maar door stijgende bouwkosten en verouderde
riolering blijft dit niet zo.
Het niveau van onderhoud is voldoende, maar door het verkrijgen van nieuwe
inspectieresultaten zien we dat aan veel oude riolering onderhoud nodig is.
Elke kern hebben we getoetst aan de norm (bui08) en hieruit blijkt dat we met kleine
aanpassingen veel overlastlocaties oplossen. Er is in de afgelopen planperiode slechts op
enkele locaties wateroverlast opgetreden. Deze locaties zijn inmiddels grotendeels aangepakt.
7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
In 2018 hebben we uitvoering gegeven aan het rioleringsplan.
Alle geplande werkzaamheden zijn in uitvoering of inmiddels uitgevoerd.
We hebben weinig klachten gehad over wateroverlast.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
Het proces voor het nieuwe vGRP hebben we in beeld gebracht.
Alle data om een nieuw rioleringsplan op te stellen hebben we geactualiseerd.
Tijd

Geld
D.7.05 Jongeren groeien veilig en gezond op in Veere en meer inwoners blijven
langer gezond.
De gemeenschappelijke regeling GGD voert verplichte taken uit op gebied van de Wet Publieke
Gezondheid. Wij hebben daarnaast een lokaal uitvoeringsprogramma met de volgende speerpunten:
 Afname alcoholgebruik onder jongeren
 Voorkomen eenzaamheid en depressie
 Voorkomen overgewicht
Eens in de vier jaar monitoren wij de gezondheid van onze inwoners aan de hand van de
Gezondheidsmonitor van de GGD.
Stand van zaken
In 2018 is de Walcherse Kadernota Samenwerken voor Gezondheid 2018-2021 door uw raad
vastgesteld.
De speerpunten betreffen preventie van: overgewicht, alcohol-/ middelen gebruik en
eenzaamheid, angst en depressie.
Wij zijn gestart met het opstellen van een lokaal uitvoeringsplan met SMART-doelen en
concrete activiteiten. Dit plan wordt in 2019 aan u voorgelegd.
Om de algemene gezondheid te bevorderen is in 2018 gestart met een kook-event op 1
basisschool en het bieden van gratis schoolfruit op 5 basisscholen. Daarbij geeft de
organisatie voorlichting over gezonde voeding.
7.007 Wij voeren de lokale nota Volksgezondheid uit.
Eens in de vier jaar is het verplicht een nota Volksgezondheid vast te stellen. Hierin leggen we de
verbinding met andere beleidsterreinen zoals sport en onderwijs. Een van de activiteiten is deelname
aan De Vitale Revolutie: een actie van het onderwijs, de ondernemers en de GGD om heel Zeeland
gezond en vitaal te maken. Hiervoor is een bedrag van € 10.000 beschikbaar. In Veere kiezen we
voor een onderwerp over gezonde voeding. Tevens bieden wij extra aandacht aan de gezondheid van
statushouders door de GGD.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2021
Doorlopend
Kwaliteit
In 2018 stelden we Walchers de kadernota Samenwerken voor Gezondheid 2018-2021 met
speerpunten op het gebied van preventie overgewicht, genotmiddelen en
depressie/eenzaamheid op. Deze nota stelde u in september 2018 vast. Op basis van deze
kadernota werkten we aan het opstellen van het Veerse uitvoeringsplan.
In december 2018 besloten wij een over de 1e begrotingswijziging GR GGD voor Veilig Thuis.
Met deze extra bijdrage zorgt Veilig Thuis voor de uitvoering van de wettelijke taken van de
Wet Meldcode en de daarbij horende Radarfunctie.
In 2018 bood FoodDelta gratis schoolfruit aan op alle basisscholen en moestuintjes. Met deze
activiteit kregen kinderen veel informatie over gezonde voeding en het kweken ervan.
Tijd
Geld
7.008 Wij nemen deel aan de GR GGD.
Jaarlijks verstrekken we middelen aan de GGD om de verplichte taken uit te voeren en de doelen op
gebied van gezondheid te realiseren. Gemeenten stellen de verantwoording over het afgelopen jaar
vast en geven een zienswijze over de begroting van het volgende jaar.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Doorlopend
Kwaliteit

Wij legden de programmabegroting 2019 en de kadernota van de GGD in juli aan u voor.
Wij stelden in september 2018 informatie over de jaarstukken 2017 van de GGD inclusief die
van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) aan u beschikbaar. Wij onderzochten de
reden van de hogere uitgaven van IJZ in 2017. Dit komt door incidentele uitgaven voor
individuele cliënten met jeugdzorg+ en specialistische vormen van jeugdhulp.
Om te voldoen aan de Wet Meldplicht en daarbij horende Radarfunctie besloten wij
in 2018 een structurele extra bijdrage te verstrekken aan de GGD voor Veilig Thuis. Veilig
Thuis is de samenvoeging van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling met het
Steunpunt Huiselijk Geweld.
Tijd
Geld

Beleidsindicatoren
Programma

Nr Indicator

Eenheid

Volksgezondheid
en milieu

28 Omvang
kg per
huishoudelijk afval inwoner

CBS - Statistiek
Huishoudelijk afval

2017

172

230

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)

Volksgezondheid
en milieu

29 Hernieuwbare
elektriciteit

Rijkswaterstaat
Klimaatmonitor

2017

68,3

27,8

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind,
waterkracht, zon of biomassa.

%

Bron

Jaar waarop cijfer
betrekking heeft

Cijfer
Veere

Cijfer
Beschrijving
Zeeland

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
Exploitatie

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Resultaat

Lasten
7.1
Volksgezondheid

824

817

816

-1

7.2 Riolering

1.676

1.665

1.754

89

7.3 Afval

2.743

2.926

2.926

0

7.4 Milieubeheer

1.060

1.095

991

-104

7.5
Begraafplaatsen
en crematoria

414

409

394

-15

6.718

6.912

6.881

-31

1

1

14

12

7.2 Riolering

2.096

2.075

2.164

89

7.3 Afval

Totaal Lasten
Baten
7.1
Volksgezondheid

3.258

3.452

3.510

59

7.4 Milieubeheer

0

11

11

0

7.5
Begraafplaatsen
en crematoria

431

473

435

-37

5.786

6.012

6.135

123

-932

-900

-746

154

Totaal Baten
Resultaat

Financiële analyse
Resultaat
Taakveld volksgezondheid
Er zijn diverse posten met kleine afwijkingen en doorbelastingen die een resultaat
geven van € 13.000.
Taakveld riolering
Er zijn enkele posten met kleine afwijkingen die een resultaat geven van € 1.000.

€ 13

€1

Taakveld afval
Er zijn diverse meevallers op het taakveld afval.
Opbrengst vergoeding kunststof verpakkingen
We ontvangen per saldo € 36.000 meer dan geraamd. Dit komt omdat voorraden
uit voorgaande jaren afgelopen jaar zijn afgezet.

€ 36

Inzamelen van glas
Er is € 14.000 meer ontvangen dan geraamd.

€ 14

Opbrengst afvalstoffenheffing
Er is € 22.000 meer geheven dan geraamd.

€ 22

Voorlichting afvalpilots
We hebben € 21.000 van het budget voor voorlichting over afvalpilots niet besteed in
2018. Voorstel is om dit toe te voegen aan de voorziening en in 2019 te benutten.

€ 21
€7

Overige

Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.

-€ 42

Voorziening
Een gedeelte van bovenstaande afwijkingen was voorzien tijdens de
bestuursrapportage. Een gedeelte van € 41.500 niet. Dit bedrag onttrekken we nu
minder uit de voorziening dan geraamd.
Resultaat
Door bovenstaande afwijkingen is er een resultaat ontstaan van € 58.000 op het
taakveld afval. Dit resultaat is het gevolg van de extracomptabele toerekening van
btw voor de onderbouwing van de tarieven. Deze is niet geraamd bij de
bestuursrapportage en valt hierdoor in het jaarrekeningresultaat.
Taakveld milieubeheer
Bodembeheer
Op het gebied van bodembeheer is er een bedrag van € 23.000 niet benut in 2018.
Een bedrag van € 10.000 heeft betrekking op de basisregistratie ondergrond en €
13.000 voor de aanschaf van software bodembeheer. Voor een bedrag van € 23.000
hebben we ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te
boeken naar 2019.
Asbestverwijdering
Het project asbestverwijdering van het dak loopt nog door in 2019. Het niet benutte
budget in 2018 van € 11.000 is eveneens niet beschikt uit de reserve. Voorstel is om
dit budget over te boeken naar 2019.
RUD
We hebben € 11.000 lagere uitgaven aan de GR RUD door minder gebruik van de
strippenkaart. Dit bedrag valt in het resultaat.
Duurzaamheidsplan
We hebben € 53.000 lagere uitgaven voor het duurzaamheidsplan in 2018, de
projecten lopen door in 2019. Voor een bedrag van € 53.000 hebben we ook niet
over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

€ 23

€ 11
€ 11
€ 53
€6

Overig
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.
Taakveld begraafplaatsen en crematoria
Lagere opbrengsten lijkbezorgingsrechten
In 2018 zijn er minder begravingen uitgevoerd op gemeentelijke begraafplaatsen dan
geraamd. Daarnaast zijn er door capaciteitsproblemen minder opbrengsten
ontvangen uit de verlenging van grafrechten dan geraamd.
Lagere kosten
De kosten vallen onder andere omdat er minder is begraven € 12.000 lager uit.

Prioriteiten
Bedragen x € 1.000

-€ 34
€ 12

Prioriteit

I/S/E

Budget /
Investering

Realisatie Toelichting

Vervangen hoofdrioolgemalen

I

109

109 Afgerond

Vrijval riolering

I

699

522 Doorlopend
project

Vervangen drainage

I

64

42 Doorlopend
project

Grondwatervoorzieningen it-riool

I

29

7 Doorlopend
project

Grondwatervoorzieningen overige maatregelen

I

21

0 Doorlopend
project

Verwerking huishoudelijk afval - In Olaz verband wordt brandbaar
restafval opnieuw aanbesteed

I

p.m.

Uitvoeren afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen

S

p.m.

Inzameling verpakkingen - vergoeding Nedvang wordt lager

S

2

2 Budget
gerealiseerd in
2018.

Inzameling huishoudelijk afval - Overname ZRD zorgt voor extra
indirecte kosten

S

31

31 Budget
gerealiseerd in
2018.

RUD p*q

S

37

37 Budget
gerealiseerd in
2018.

RUD, begroting 2018-2021

S

4

4 Budget
gerealiseerd in
2018.

Duurzaamheid

E

300

259 Budget
overboeken naar
2019.

Basisregistratie Ondergrond

E

10

0 Budget
overboeken naar
2019.

Bijdrage subsidieregeling asbest

E

10

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig

10 Budget
gerealiseerd in
2018.

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke
vernieuwing (VHROSV)
De ruimtelijke ontwikkeling van Veere stoelt in de komende jaren vooral op twee pijlers:
herstructurering en het versterken van onze concurrentiepositie. Nieuwbouw vindt vooral plaats waar
oude situaties verdwijnen. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn de belangrijkste
uitgangspunten voor ontwikkelingen. Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in
de regio én daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme en leefbaarheid.
D.8.01 Vanaf 2019 is er een betere verbinding tussen Vrouwenpolder en het
recreatiegebied Park Fort den Haak
Op basis van het Masterplan en het bestemmingsplan werken we aan een kwalitatieve ontwikkeling
van het Fort den Haakweg-gebied. Daarmee verbeteren we de verbinding tussen de woonkern en het
recreatiegebied Park Fort den Haak.
Stand van zaken
Het "Masterplan Park Fort den Haak" is in uitvoering. Zo is de uitbreiding van hotel
"Duinoord" gerealiseerd en opgeleverd en is de bouw van het nieuwe receptiecomplex van
Breezand Vakanties gestart. De vergunningen voor de overige initiatieven zijn in voorbreiding
of al verleend. Verder wijzigden we het bestemmingsplan voor 2 nieuw particuliere
(permanten) woningen in het lint van de Fort den Haakweg. Daarmee wordt de verbinding
tussen Vrouwenpolder en het recreatiegebied steeds meer zichtbaar.
8.001 We maken de grond tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg
bouwrijp voor de nieuwe verbindingsweg.
Het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg is één van de plannen uit het Masterplan Fort den
Haakweg. In 2018 beginnen we met het bouwrijp maken van de grond tussen de parallelweg N57 en
de Fort den Haakweg. De planning is dat dit werk 1e kwartaal 2018 start.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 30-06-2019
Gestart
Kwaliteit
We hebben in 2018 de bestekvoorbereiding afgerond.
Tijd
Geld
8.002 We maken een definitief ontwerp (DO) van de Fort den Haakweg en de
nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg.
Het herinrichten van de Fort den Haakweg en het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg is
onderdeel van het Masterplan Fort den Haakweg. In 2018 maken we samen met stakeholders uit het
gebied hiervoor een definitief ontwerp. In 2019 en 2020 voeren wij dit definitieve ontwerp uit.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-07-2021
Gestart
Kwaliteit
We startten eind 2018 met de voorbereiding van de verbindingsweg.
Tijd
Geld
8.003 We maken een definitief ontwerp (DO) van het inrichtingsplan van het
deelgebied rondom de sportvoorzieningen.
In het Masterplan Fort den Haakweg staan een aantal aanpassingen voor de inrichting van het
recreatiegebied:

 de verplaatsing van de tennisbanen,
 de uitbreiding van de schietbaan,
 de uitgifte van bouwkavels,
 de verplaatsing van de zendmast,
 en de invulling van de volkstuinen.
Voor deze werkzaamheden maken we in 2018 samen met stakeholders een definitief ontwerp,
waarna we het gebied rondom de sportvoorzieningen bouwrijp maken.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
Op 20 april 2017 stelde u het landschapsplan vast. Dit plan is onderdeel van het "Masterplan
Park Fort den Haak". Op basis van het landschapsplan maakten wij in 2018 een definitief
ontwerp (DO) voor het deelgebied rondom de bestaande sportvoorzieningen. Om het DO uit te
voeren, is een wijziging van het door u op 8 juni 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Park
Fort den Haak" nodig (wijzigingsplan). U nam in het bestemmingsplan hier voor ons een
wijzigingsbevoegdheid op. Wij gaven het bureau Rho opdracht om voor dit deelgebied een
wijzigingsplan te maken. Inmiddels verleenden wij de omgevingsvergunning voor de
verplaatsing van de zendmast.
Tijd
Geld
8.004 We maken het deelgebied rondom de sportvoorzieningen bouwrijp.
In de periode 2018-2019 maken we het deelgebied rondom de sportvoorzieningen bouwrijp als start
van de realisatie van dit deelgebied.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Niet gestart
Kwaliteit
De voorbereiding van het bouwrijp maken is nog niet gestart.
Tijd
Geld
D.8.02 Het centrum van Vrouwenpolder is in 2018 opgewaardeerd.
Onderdeel van het Dorpsplan Vrouwenpolder is het opwaarderen van het centrum. Dit is het gebied
achter de Dorpsdijk rondom de Monnikendijk. Het Dorpsplan Vrouwenpolder noemt dit gebied de
groene kamer. Er zijn op dit moment een aantal concrete initiatieven. Wij zijn hiervoor afhankelijk van
initiatieven van ondernemers. Samen met deze ondernemers werken we aan de opwaardering van
het centrum. Zodra de initiatieven zijn gerealiseerd, is het de opwaardering van het centrum afgerond.
Stand van zaken
Een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de invulling van
de open stukken op de Dorpsdijk en de erachter gelegen 'groene kamer' (Dorpsplan) is
gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete handvatten voor
een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige centrum, de
nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of te
versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en de
kerk. Hoe wordt dit een onderdeel van een levendig dorpshart?
Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk
zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd.
De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een
locatiebesluit.
Gezien het bovenstaande is in overleg met de stedenbouwkundige besloten de visie even 'on
hold' te zetten, in afwachting van belangrijke besluiten, waaronder die over de verplaatsing van
de supermarkt.

8.005 We stellen een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan op voor de
groene kamer van het centrumgebied.
Er zijn op dit moment de volgende concrete initiatieven:
 verplaatsing van de supermarkt
 invulling/herontwikkeling van de locatie van de te verplaatsen supermarkt
 de opwaardering van de kloostergronden met groen, speeltoestellen en cultuurelementen
 de invulling/herontwikkeling van het perceel Dorpsdijk 21-29 met wonen, detailhandel, horeca
en verblijfsrecreatie.
Met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan werken we aan een integrale aanpak om de initiatieven
te realiseren.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-10-2019
Gestart
Kwaliteit
We hebben een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de
invulling van de open stukken op de Dorpsdijk en de erachter gelegen 'groene kamer'
(Dorpsplan) gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete
handvatten voor een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige
centrum, de nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of
te versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en
de kerk: hoe maken we dit een onderdeel van een levendig dorpshart?
Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk
zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd.
De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een
locatiebesluit.
Gezien het bovenstaande besloten we in overleg met de stedenbouwkundige de visie even 'on
hold' te zetten, in afwachting van onder meer het besluit over de verplaatsing van de
supermarkt.
Tijd
Geld
8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de
PLUS-supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57.
Op de huidige locatie wringt de bedrijfsvoering van de PLUS-supermark. Daarom diende de PLUSsupermarkt een initiatief in om te verplaatsen naar de rand van Vrouwenpolder. Hierdoor ontstaat
ruimte voor een ander invulling van de te achterlaten supermarktlocatie. Dit draagt bij aan de
opwaardering van de groene kamer van het centrumgebied. Uit locatieonderzoek blijkt dat het perceel
in de hoek Noorddijk/parallelweg N57 kansrijk is. Nu moeten wij onderzoeken of het initiatief op deze
locatie ook daadwerkelijk haalbaar is (ruimtelijk en economisch). Daarom voeren we een
haalbaarheidsonderzoek
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
We hebben een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de
invulling van de open stukken op de Dorpsdijk en de erachter gelegen 'groene kamer'
(Dorpsplan) gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete
handvatten voor een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige
centrum, de nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of
te versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en
de kerk. Hoe wordt dit een onderdeel van een levendig dorpshart?
Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk
zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd.
De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een
locatiebesluit.
Gezien het bovenstaande hebben we in overleg met de stedenbouwkundige besloten de visie
even 'on hold' te zetten, in afwachting van belangrijke besluiten, waaronder die over de
verplaatsing van de supermarkt.

Tijd
Geld
D.8.03 De kwaliteit van de fysieke leefomgeving is in 2018 beter.
De randvoorwaarden voor een kwalitatieve fysieke leefomgeving gaan bijvoorbeeld over:
stedenbouwkundige aspecten als situering van de bebouwing en massa (hoogte, breedte en diepte)
en bouwvolumen, programmatische zoals woningdifferentiatie, parkeren, verkeer en vervoer, de
inrichting van de openbare ruimte, technische milieuaspecten, duurzaamheid, welzijnsaspecten
en financieel economische aspecten.
Stand van zaken
Naast onderstaande maatregelen werkten we in 2018 opnieuw (mee) aan vele plannen en
initiatieven. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is (z)onder meer zichtbaar in Zoutelande
en Domburg. Minder zichtbaar maar erg belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving is de
totstandkoming van het beleid voor Donker, de afspraken over de herstructurering en
revitalisering van bedrijventerreinen, de voorbereiding van de bouwplannen voor Park Fort den
Haak, het onderzoek naar de balans tussen leefbaarheid en toerisme, de kaders voor de
recreatieve verhuur van kamers.
8.007 We herontwikkelen Molenwal in Westkapelle.
De woningbouwcorporatie sloopt en herontwikkelt 24 van de 32 duplexwoningen. Dit is een kans voor
een herontwikkeling van Westkapelle. Afhankelijk van het besluit van de raad inzake het
maatschappelijk vastgoed kunnen we een ontwikkeling opstarten waarbij we het maatschappelijk
vastgoed in Westkapelle kunnen betrekken. In 2017 stellen we het programma van eisen voor de
ontwikkeling en een stedenbouwkundig plan op. Parallel hieraan starten we met het bouwplan. Dit
doen we in samenspraak met betrokken partijen.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017
Niet gestart
Kwaliteit
We hebben een deel van het project Molenwal, de woningen van Zeeuwland, gerealiseerd.
We bekijken het maatschappelijk vastgoedproject op dit moment opnieuw.
Tijd
Geld
8.008 We begeleiden initiatiefnemers met een goede opzet van hun
bouwplannen aan de hand van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande.
Op 30 mei 2013 stelden we de Structuurvisie centrumgebied Zoutelande vast. De structuurvisie is een
samenhangende visie voor het centrum van Zoutelande. De structuurvisie biedt kaders voor waar en
hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 20-09-2013
Doorlopend
Kwaliteit
In 2018 werkten we samen met de initiatiefnemer de plannen voor herontwikkeling hoek
Willibrordusplein uit. De planologische procedure is succesvol afgerond. De kaders van de
structuurvisie waren leidend.
Tijd
Geld
8.009 We begeleiden de uitvoering van de dorpsvisies.
De meeste dorpsvisies zijn klaar. Vanaf 2018 is structureel budget (€ 100.000) voor de uitvoering. Dit
is bedoeld voor acties en plannen voor ‘Schoon, heel en veilig’, het verbeteren van de uitstraling van
de kernen, de uitvoering van wensen op fysiek gebied. Voorbeelden zijn:

- een natuurspeeltuin,
- het oplossen van knelpunten,
- grote en kleine verbeteringen in de openbare ruimte,
- ruimtelijke ordening,
- (co)financiering van leefbaarheids- en duurzaamheids-projecten en subsidieaanvragen.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018
Niet gestart
Kwaliteit
Het budget van 2018 is ingezet voor de herinrichting van de Torenstraat in Meliskerke.
Tijd
Geld
8.010 We stellen werkbudget beschikbaar voor kwalitatieve of innovatieve
ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving.
Voor het onderzoeken en voorbereiden van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving stellen we
werkbudget beschikbaar. Het gaat om juridische/planologische begeleiding van het onderdeel
gebiedsontwikkeling van de projecten Maatschappelijk vastgoed, stedenbouwkundige expertise,
maken van presentatiemateriaal en haalbaarheidsonderzoeken. We hebben een werkbudget van €
250.000 nodig als voorbereidingskrediet.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018
Doorlopend
Kwaliteit
We hebben het werkbudget voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving benut bij de
voorbereiding van diverse projecten. De uren zijn vooral gebruikt voor de voorbereidingen op
het gebied van het Maatschappelijk vastgoed.
Tijd
Geld
8.011 We voeren de Asbestregeling uit.
In 2018 maken we een inventarisatie van de nog aanwezige asbest daken binnen de gemeente
Veere. Daarnaast maken we de asbestregelingen aantrekkelijker voor asbest dak eigenaren.
 voor de inventarisatie is € 20.000 nodig
 voor het aantrekkelijker maken van de asbestregeling is € 50.000 nodig
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
De inventarisatie is uitgevoerd door een extern bureau.
Tijd
Geld
D.8.04 Domburg is een heilzame woonplaats en badplaats met allure.
De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met
allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet
veranderen.
Stand van zaken
In 2018 organiseerden wij het ESPA-congres. Domburg verwelkomde de internationale
smaakmakers op het gebied van wellness. In de praktijk zijn we in de tweede helft van 2018
zoekende. Op welke wijze willen we de badstatus invullen? En wat moeten we doen zodat de
ondernemers in Domburg de badstatus omarmen? Aan het einde van 2018 geeft Impuls
Zeeland een nieuwe impuls en gaat weer met een groep ondernemers om de tafel. Wij haken

weer aan in 2019. Voor wat betreft de ruimtelijke ontwikkelingen in Domburg in 2018: we
leverden een opnieuw ingerichte boulevard op en we startten met de herinrichting van het
Groentje. Op niveau en met allure.
8.012 We herontwikkelen het Singelgebied van Domburg.
We ontwikkelen het Singelgebied naar wonen, werken en parkeren. Rond de molen realiseren we een
parkeerterrein, de rest van het gebied wordt ingevuld met woonkavels. In de geluidgevoelige zone bij
het uitgaansgebied realiseren we een blok met gemengde functies. Voor de complete realisatie is een
bestemmingsplanherziening nodig. Hiervoor stellen we 2018 een bestemmingsplan vast. Na afloop
van de beroepstermijn starten we met de aanleg van het parkeerterrein rond de molen en uitgifte van
de bouwkavels. Voor de aanleg van het parkeerterrein is een investering nodig van € 1.067.200.
Om een toiletgebouw op het parkeerterrein te realiseren is € 61.600 nodig.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020
Gestart
Kwaliteit
Het bestemmingsplan voor het Singelgebied is vastgesteld en onherroepelijk. De
procedure leverde geen inhoudelijke opmerkingen op.
Tijd
Geld
8.013 We richten het gebied rond 't Groentje opnieuw in.
Een herschikking van functies in het gebied rond het Groentje is noodzakelijk omdat de druk op het
gebied aanzienlijk is. Nu is het drukke verkeersknooppunt, de terrassen, winkels, weekmarkt,
fietsparkeren en groen op een heel klein gebied geconcentreerd. Dit staat op gespannen voet met
elkaar. In nauwe samenwerking met bewoners en de ondernemers ronden we in 2018
het herontwikkelingsplan af. Daarna zal de herontwikkeling plaats vinden. In de begroting 2017 was
hier al € 350.000 voor geraamd.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-05-2019
Gestart
Kwaliteit
De herinrichting is eind 2018 gestart.
Tijd
Geld
8.014 We richten de boulevard Van Schagen opnieuw in.
In overleg met een vertegenwoordiging van belanghebbenden stelden we in 2017 een
herinrichtingsplan op. De boulevard leggen we opnieuw aan en krijgt een uitstraling die past bij
Domburg. Op verschillende plekken leggen we zogenaamde zeebalkons aan en vervangen we het
straatmeubilair. We voeren het gefaseerd uit. De eerste en tweede fase ronden we in 2018 af. De
planning en uitvoering van de 3e fase (ter hoogte van het Nehalenniagebied) stemmen we af op de
overige ontwikkelingen in het gebied (museum/hotels). Voor de 1e en 2e fase is in de begroting 2017
al een investering geraamd van in totaal afgerond € 995.000.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2022
Gestart
Kwaliteit
Het definitief ontwerp van fase 2b is gereed.
Tijd
Geld

8.015 We leggen een dynamisch parkeerverwijssysteem in Domburg aan.
Het parkeerverwijssysteem leidt de bezoekers naar de onthaalcentra aan de rand van het centrum.
Het geeft aan welke terreinen nog vrije plekken hebben en welke vol zijn. Zo ontstaat er in het
centrum minder verkeer dat is op zoek naar een parkeerplek.
De investering is geraamd op € 460.000. De jaarlijkse kosten komen uit op € 10.000.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-04-2018
Gereed
Kwaliteit
Het parkeerverwijssysteem voor Domburg is geplaatst en werkt. Tijdens dit parkeerseizoen
hebben we getest en verbeteringen aangebracht. Er zijn nog een aantal afwijkingen die
we laten herstellen.
Tijd
Geld
8.016 We breiden het parkeerterrein naast het gemeentehuis uit.
De parkeergelegenheid voor bezoekers en personeel bij het gemeentehuis breiden we uit. Dit is nodig
omdat één parkeerterrein vervalt vanwege de bouw van de nieuwe supermarkt. Bij het nieuwe
parkeerterrein realiseren we ook een pumptrackbaan en trapveldje voor de jeugd. We passen het
bestemmingsplan hiervoor aan. Vooruitlopend hierop onderzoeken we of we (via een versnelde
procedure) een deel van het terrein al voor het seizoen 2018 kunnen realiseren. Voor het verplaatsen
van het trapveld en de skatebaan is € 46.600 nodig.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
Het nieuwe parkeerterrein is vrijwel gereed. Het terrein is nog niet waterdicht zodat er nog
aanvullende maatregelen moeten komen om als ijsbaan te kunnen dienen.
Tijd
Geld
8.017 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie.
De bestaande bedrijven verplaatsen we naar Oosterloo, dat hiervoor is gereserveerd. Voor de
Nijverheidsweg bereiden we 2 bestemmingsplannen voor. Het zuidelijke gebied ontwikkelen we eerst.
Het noordelijke gebied volgt als de onderhandelingen met de bestaande bedrijven zijn afgerond.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2021
Gestart
Kwaliteit
We zoeken naar de hoogste kwaliteit in relatie tot de gewenste woonvormen. De
stedenbouwkundige voor Domburg zet zich in voor een goed ontwerp. Na realisatie levert dit
een goed woon- en leefklimaat op.
Tijd
Geld
8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg
om tot een woongebied en een parkeerplaats.
Het ontwerp geven we vorm in overleg met omwonenden. Een omvorming van het middengebied tot
een parkeerplaats biedt extra kansen. De huidige parkeerplaatsen aan de Schuitvlotstraat en de
Zuidstraat komen dan na realisatie van het terrein te vervallen. In 2018 brengen we het
bestemmingsplan in procedure en stellen we het plan vast.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
De kwalitatieve invulling van het gebied kwam tot stand in nauw overleg met omwonenden.

Aan de Singel komen een aantal woningen met aan de binnenzijde van het gebied een
parkeerterrein. Aanwonenden gaven aan een gedeelte grond te willen kopen. Wij namen dit
in de plannen op. De aanwonenden zijn tevreden over het ontwerp. Het plan voorziet in een
achteruitgang voor de museumlocatie. De ontsluiting van het terrein verbetert hiermee in de
toekomst.
Tijd
Geld
8.019 We onderzoeken de haalbaarheid van de herontwikkeling van het
Nehalenniagebied.
We onderzoeken samen met stakeholders de haalbaarheid van:
- de verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet museum.
- de kwaliteitsimpuls van de hotels
- een ondergrondse parkeervoorziening
- het versterken van duinlandschap
- het maken van een hoogwaardige ontmoetingsplek.
Na deze fase maken we afspraken over het vervolgproces.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
We besloten om de haalbaarheid te onderzoeken van de nieuwbouw van het Marie Tak van
Poortvlietmuseum, de herontwikkeling van twee hotels, de openbare ruimte en de realisatie
van een ondergrondse parkeerkelder. Het gaat hier om de vraag of het droombeeld vanuit de
visie in de praktijk realiseerbaar is, zowel financieel, technisch, stedenbouwkundig als qua
waterveiligheid. We hebben overlegd met de klankbordgroep en met mede-overheden. We
hebben het onderzoek nog niet afgerond.
Tijd
Geld
D.8.05 In 2018 is Veere aantrekkelijker voor wonen, werken en recreatie.
Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals
"Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013), het ambitiescenario
“Locatieontwikkeling, de plek centraal” voor het jachthavengebied Oostwatering (oktober 2013) en het
“Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein” (oktober 2015). Dit doen we samen met onze stakeholders, zoals de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de Monumentencommissie, de Stadsraad Veere en de
Stichting Veere.
Stand van zaken

8.020 We maken een actualisatie van het onderzoek “Kostendragers project
Veelzijdig Veere”.
In 2016 deden wij een onderzoek naar kostendragers voor herontwikkeling van het Oranjeplein. We
actualiseren dit onderzoek.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
Rho leverde dit jaar een concept bestemmingsplan op. Uit de beoordeling daarvan bleek dat er
nader onderzoek nodig om te komen tot een bestemmingsplan dat gereed is voor de wettelijke
procedure. Dit onderzoek richt zich o.a. op het programma (detailhandel, horeca, woningbouw,
overige functie) en de financiële haalbaarheid (grondexploitatie/kostendragers). Dit onderzoek
betrokken wij het afgelopen jaar bij de verdere planvorming. Dit leidde nog niet tot concrete
kostendragers.
Tijd

Geld
8.021 We herinrichten de Markt in Veere.
In 2013 maakten wij met onze stakeholders, zoals de Stadsraad Veere, de Stichting Veere en de
Ondernemersvereniging, via het proces Placemaking een handboek openbare ruimte voor de
inrichting van het openbaar gebied van de Stad Veere. De herinrichting van de Markt is daarin één
van de maatregelen. In 2018 starten we met de herinrichting van de markt. Voor de herinrichting van
de Markt is € 536.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
Het ontwerp en de aanbesteding zijn in 2018 afgerond. De herinrichting voeren we januari tot
Pasen 2019 uit.
Tijd
Geld
8.022 Wij bereiden het bestemmingsplan Oranjeplein voor.
Het “Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein” (oktober 2015) beschrijft de invulling van het Oranjeplein. Dit
beeldkwaliteitsplan gebruiken we als basis voor het bestemmingsplan. Het externe adviesbureau Rho
maakt voor ons het bestemmingsplan. Hierbij betrekken we onze stakeholders zoals de Stadsraad
Veere, de Stichting Veere en de Ondernemersvereniging Veere.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
Wij gaven het externe adviesbureau Rho opdracht om het bestemmingsplan voor het
Oranjeplein te maken. Rho leverde dit jaar een concept bestemmingsplan op. Uit de
beoordeling daarvan bleek dat er nader onderzoek nodig was voor een bestemmingsplan dat
gereed is voor de wettelijke procedure. Dit onderzoek richt zich o.a. op het programma
(detailhandel, horeca, woningbouw, overige functie) en de financiële haalbaarheid
(grondexploitatie). In november 2018 informeerden wij u via een raadsmemo over de stand
van zaken en de processtappen.
Tijd
Geld
8.024 We stellen een ontwikkelplan op voor het jachthavengebied
Oostwatering.
In oktober 2013 bepaalden we onze ambitie voor het jachthavengebied Oostwatering. Dit ligt vast in
het scenario “Locatie-ontwikkeling, de plek centraal”. Met dit scenario als basis maken we in 2018
eerst een ontwikkelplan. Hierin kijken we naar de ruimtelijke en economische haalbaarheid. Dit betreft
de initiatieven van de havenpartners, de ontwikkeling van het botenstrand en de aanpassing aan het
openbaar gebied. De havenpartners werken hieraan mee. Na het vaststellen van het ontwikkelplan,
gaan we in 2019 beginnen met de werkzaamheden om het ontwikkelplan te realiseren.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Niet gestart
Kwaliteit
Begin 2018 stapten wij over naar het scenario "Cafetariamodel". Hierover informeerden wij u
op 1 februari 2018 via een raadsmemo. Dit scenario houdt in dat we stapsgewijs toewerken
naar opwaardering van het jachthavengebied (op basis van uw besluit van 10 oktober 2013).
Om de procesgang en relatie met de partners uit de haven te continueren, verlengden wij de
opdracht met extern adviseur Projectbureau Vrolijks. Om de ruimtelijke kwaliteit van het
jachthaven te borgen, gaven wij het stedenbouwkundig bureau Spacevalue opdracht om een
beeldkwaliteitsplan op te stellen.
Tijd

Geld
8.025 Wij onderzoeken de mogelijkheden tot herbestemming van het
Mijnenmagazijn in Veere.
In 2010 kochten we het magazijn en het kantinegebouw van het complex Mijnenmagazijn. Door
middel van marktconsultatie realiseren we een duurzame en winstgevende herbestemming.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-01-2021
Niet gestart
Kwaliteit
Na aankoop van het Mijnenmagazijn en het kantinegebouw
dienden geïnteresseerde marktpartijen vrijblijvende initiatieven in voor herbestemming van het
Mijnenmagazijn. Geen van deze initiatieven leidden tot een haalbare herbestemming. In
samenwerking met BOEi bereidden we een 'tender' (openbare aanbesteding) voor. Onderdeel
van deze 'tender' is het 'bidbook'. In dit bidbook beschrijven we de feitelijke toestand van
het Mijnenmagazijn. Verder komt in dit bidbook een beoordelingskader en procedure te staan,
met als doel dat marktpartijen gelijke kansen krijgen voor het indienen van een plan.
Tijd
Geld
D.8.06 In 2018 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar
afgestemd
We hebben een actueel woningbehoefteonderzoek. Nieuwbouw en initiatieven voor herstructurering of
herontwikkeling hebben we aan dit rapport getoetst.
Stand van zaken

8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de
Regionale Walcherse woningmarktafspraken.
In 2019 maken we nieuwe regionale woningmarktafspaken met de gemeenten op Walcheren en de
Provincie Zeeland. We doen dit aan de hand van de resultaten van het gemeentelijk en provinciaal
woningbehoeftenonderzoek. Zo spelen we in op de (toekomstige) vraag naar woningen.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018
Doorlopend
Kwaliteit
In december 2018 maakten wij samen met gemeenten Middelburg en Vlissingen nieuwe
regionale woningmarktafspraken . Deze zijn vervolgens ter instemming voorgelegd aan
provincie Zeeland. Wij wachten nog op een reactie. Deze woningmarktafspraken in combinatie
met het door de provincie geïnitieerde kwalitatief woononderzoek zijn een goede basis om de
komende jaren aan de slag te gaan.
Daarnaast heeft RIGO in 2018 het woningbehoefteonderzoek afgerond. Nieuwe
woningbouwplannen worden hieraan getoetst.
Tijd
Geld
8.026 We voeren de prestatieafspraken met Zeeuwland uit en maken nieuwe
prestatieafspraken voor na 2018.
De huidige prestatieafspraken met Zeeuwland en de huurdersvertegenwoordiging lopen eind 2018 af.
In deze afspraken hebben we vastgelegd wat de kwantiteit en kwaliteit van sociale huurwoningen
moet zijn.
Portefeuillehouder: Schot Arie

Startdatum: 30-10-2017
Doorlopend
Kwaliteit
We zijn in gesprek met Zeeuwland om nieuwe prestatieafspraken op te stellen.
Tijd
Geld
8.027 We voorkomen het gebruik van gebouwen als tweede woning via het
tweede woningenbeleid.
In het belang van de woningvoorraad moeten we voorkomen dat het aantal tweede woningen
toeneemt. Zo blijven er voldoende woningen beschikbaar voor permanente bewoning. De
verbodsbepalingen in de verordening moeten handhaafbaar zijn.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017
Doorlopend
Kwaliteit
In 2018 is het bestaande beleid voortgezet. Er is een aanzet gemaakt voor de nieuwe
huisvestingsverordening tweede woningen. Deze leggen we in 2019 aan u voor.
Tijd
Geld
8.028 We stimuleren inwoners om hun woningen energiezuiniger en duurzamer
te maken.
We doen dit door inwoners een goedkope lening te verstrekken, hen goed te informeren en onze
deskundigheid beschikbaar te stellen. Op deze manier geven we uitvoering aan het
woningverbeterings-en herstructureringsfonds.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017
Doorlopend
Kwaliteit
Net als in voorgaande jaren wordt er goed gebruik gemaakt van de regeling. In ongeveer de
helft van de gevallen betreft de aanvraag de installatie van zonnepanelen.
Tijd
Geld
8.029 We vervangen verouderde huurwoningen.
Verouderde huurwoningen vervangen we voor energiezuinige, duurzame en toekomstbestendige
woningen. In overleg met Zeeuwland voeren we de plannen hiervoor uit. Voor een extra impuls is
jaarlijks € 100.000 beschikbaar. Dit is al besloten bij de begroting 2017.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 30-10-2017
Doorlopend
Kwaliteit
In de Molenwal Westkapelle zijn in 2018 24 woningen gesloopt en is de bouw gestart voor 12
nieuwe woningen. De versnelde nieuwbouw van 13 woningen in Grijpskerke, Zoutelande en
Zanddijk is afgerond. Ook worden er op diverse locaties nieuwe plannen ontwikkeld. Zoals in
het Singelgebied Domburg voor 9 grondgebonden levensloopbestendige woningen. En
in Koudekerke voor de sloop van 4 woningen en terugbouw van 5 woningen. We zijn nog in
overleg met Zeeuwland over de inzet van de gelden voor de extra impuls.
Tijd
Geld

8.030 In samenwerking met Zeeuwse Gronden en Zeeuwland laten we 15
woningen “Beschermd Wonen” bouwen.
Het college verleent medewerking aan het realiseren van 15 woningen “beschermd wonen” in de
Kerkstraat in Koudekerke.
Zeeuwland is/wordt eigenaar en Zeeuwse Gronden huurt de woningen voor haar klanten.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017
Gestart
Kwaliteit
Tijdens haalbaarheidsfase stelde Zeeuwland de uitgangspunten bij: van renovatie naar
nieuwbouwcomplex. Wij verleenden in oktober 2018 bouwvergunning.
Tijd
Geld
D.8.07 Het gemeentelijk programma Omgevingswet draagt bij aan verbetering
van de fysieke leefomgeving.
De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: De Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle
wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De gevolgen voor de gemeentelijke organisatie zijn
groot. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De
inwerkingtreding wordt uitgesteld, naar verwachting tot 2021. In de loop van het project passeren
meerdere malen raadsvoorstellen ter besluitvorming. De nieuwe koers moet bijdragen aan een
verbetering van de leefomgeving waarin het goed wonen en werken is.
Stand van zaken
In de voorbereiding naar de nieuwe Omgevingswet werkten we in divers samengestelde
werkgroepen aan verschillende opdrachten. Op deze manier worden medewerkers vanaf het
eerste moment betrokken bij de komende veranderingen. Dit heeft een positieve uitwerking op
de kwaliteit.
8.031 We maken 1 bestemmingsplan voor alle 13 kernen.
Met 1 bestemmingsplan vereenvoudigen we de procedures en plannen. We vergroten het
gebruiksgemak voor de gebruiker. Daarnaast werken we efficiënter waardoor het aantal procedures
afneemt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet heeft Veere in juli 2016 een pilotstatus verkregen.
Dit betekent dat we (vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet) een
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte mogen vaststellen. We noemen dit het bestemmingsplan+.
Hierin worden ook relevante verordeningen en regels uit andere beleidsvelden opgenomen.
 We hebben € 30.000 nodig voor het opstellen van het bestemmingsplan+.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
Op 14 december 2017 stelde de raad de onderwerpennotitie voor het bestemmingsplan+ vast.
Op basis van de door de raad vastgestelde onderwerpen maken wij het bestemmingsplan+
(beleidsarm). Het bestemmingsplan+ actualiseert de nu geldende bestemmingsplannen voor
de kernen/kommen. Daarnaast speelt het bestemmingsplan+ in op de nieuwe Omgevingswet.
Doel is dat de raad voor de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet het
bestemmingsplan+ vaststelt.
Tijd
Geld
8.032 We bereiden de invoering van de Omgevingswet voor.
De implementatie van de Omgevingswet in Veere is door het college vastgelegd in het programma
‘Uitrol Omgevingswet’. De Omgevingswet is uitgesteld. Daarom gaan we door met de veranderingen
in een aangepast tempo. De organisatie doet onderzoek naar de veranderingen die op ons af komen

en treft voorbereidingen voor een nieuwe manier van werken. Daarnaast leiden we onze medewerkers
op.
 Voor de implementatie is € 145.000 nodig.
 Voor opleiden is € 45.000 nodig.
 Voor het digitaliseringstraject is eenmalig € 50.000 en € 15.000 jaarlijks nodig.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2021
Niet gestart
Kwaliteit
Aan de hand van handreikingen van het Rijk hebben we ons een beter beeld gevormd van de
uitdagingen die er liggen en welke tijd we daar voor nodig hebben. In samenwerking met de
overige Zeeuwse gemeenten, provincie en Waterschap onderzochten we de mogelijkheden
van samenwerking op het gebied van scholing, wetgeving en vergunningverlening. Dit proces
krijgt een vervolg in 2019.
Tijd
Geld
8.033 We bepalen de koers en ambitie van onze gemeente rond de invoering
van de Omgevingswet.
De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze hun koers en ambitie bepalen. Wij bepalen welke
gemeente we willen zijn: conserverend, calculerend, onderscheidend of vernieuwend.
Portefeuillehouder: Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
De organisatie heeft zich voorbereid op het opstellen van kaders en ambities door de
gemeenteraad in voorbereiding op de Omgevingswet. Dit onderdeel is voor alle gemeenten in
Nederland nieuw en we hebben ons georiënteerd op gemeenten die deze stap al hebben
gezet. De gevolgen die dit voor de organisatie hebben we in beeld gebracht en vormen
inspiratie voor het raadsproces in 2019.
Tijd
Geld
D.8.08 In 2018 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”
Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Bijvoorbeeld
voor de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met
Walcheren.
We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het
bestemmingsplan en in verordeningen. Dit doen we op grond van de structuurvisie cultuurhistorisch
erfgoed. Hierin is “behoud door ontwikkeling” als ambitie aangegeven. Zie ook “Meer doen met ons
cultureel erfgoed” in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.
Stand van zaken
De bestemmingsplannen van 2018 bevatten geen waardevolle panden in de zin van de
Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed.
8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te
isoleren.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
In Zeeland is het Monumentenpaspoort ontwikkeld. De Monumentenwacht Zeeland, onderdeel
van de stichting cultureel erfgoed Zeeland (SCEZ) stelt de monumentenpaspoorten op.
Zij zijn als deskundigen op gebied van beheer en onderhoud van monumentenpanden goed op
de hoogte van

energiebesparende maatregelen voor Monumentenpanden. Zij stellen specifiek energieadvies
op met duidelijke
maatregelen, een indicatie van de kosten, maar ook een indicatie van de besparing op de
energiekosten. Voor de kosten van het opstellen van een Monumentenpaspoort kunnen
eigenaren een beroep doen op een bijdrage uit het beschikbare budget. In 2018 zijn er 8
monumentenpaspoorten uitgegeven.
Tijd
Geld
8.035 We voeren het projectplan wederopbouwperiode Walcheren uit.
We hebben de wederopbouwperiode (1940-1965) in onze Structuurvisie Cultuurhistorie aangewezen
als beleidsaccent waaraan extra aandacht en prioriteit moet worden gegeven.
We gaan de kernkwaliteiten en de ruimtelijke impact van deze periode uitwerken en vertalen in
ruimtelijke en economische kansen. Hiervoor is een budget van € 10.000 nodig.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018
Niet gestart
Kwaliteit
We gaven in 2018 geen uitvoering aan dit project.
Tijd
Geld
8.036 We dragen bij aan cultuurhistorisch onderzoek via de
stimuleringsregeling voor de waardevolle panden.
De raad stelde een financiële stimuleringsregeling vast. De bedoeling daarvan is daarmee
onderhoud/verbouwingen of nader cultuurhistorisch onderzoek voor een bescheiden deel te
ondersteunen.
Hiervoor is een budget van € 30.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
In 2018 zijn voor het uitvoeren van onderhoud en herstel aan waardevolle panden drie
aanvragen ingediend. Alle aanvragen kregen subsidie toegekend met een beschikking.
Tijd
Geld
8.037 We geven ons cultuurhistorisch erfgoed een plaats in de
bestemmingsplannen.
Wij hebben een lijst met waardevolle panden vastgesteld. Deze nemen we op in onze
bestemmingsplannen. Hiervoor is € 8.000 nodig.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
In 2015 stelde u de "Structuurvisie Cultuurhistorie" vast. Onderdeel van deze visie is de
inventarisatie van de waardevolle (MIP) panden. U besloot dat dat deze panden planologische
bescherming krijgen in de bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen die u dit jaar
vaststelde, bevatten geen waardevolle panden. Bij de eerstvolgende herziening van de
bestemmingsplannen, nemen wij een planologische regeling/bescherming op. Dit geldt in ieder
geval voor het nu in voorbereiding zijnde bestemmingsplan+.
Tijd
Geld

D.8.09 In 2018 werken we toe naar nieuwe multifunctionele accommodaties
(mfa’s) in Oostkapelle, Westkapelle, Aagtekerke en Serooskerke zodat deze in
2021 gebruiksklaar zijn.
Deze multifunctionele accommodaties (mfa’s) sluiten aan bij de behoefte van onze inwoners. De mfa’s
zijn toekomstproof en duurzaam. We sluiten zoveel mogelijk aan de bij de Integraal Kindcentrum
gedachte. We werken integraal. We maken per kern de totale kosten inzichtelijk, boven op het
functioneel programma van eisen. Beheerkosten brengen we vooraf in beeld. We werken nauw
samen met onze partners, toekomstige gebruikers en inwoners.
Stand van zaken
Wij werkten in 2018 nauw samen met onze partners uit de kernen van fase 1. Dit zijn
Aagtekerke, Serooskerke, Westkapelle en Oostkapelle. Voor deze kernen organiseerden wij in
2018 diverse bijeenkomsten voor toekomstige gebruikers en inwoners. In 2018 zijn wensen
voor IKC's verkend, in beeld gebracht en uitgewerkt in programma's van wensen en/of
eisen. De totale kosten van de projecten fase 1 brachten wij in beeld. De beheerkosten maken
onderdeel uit van de jaarlijkse lasten. Die brachten wij in het najaar van 2018 in beeld. Omdat
de totale benodigde jaarlijkse lasten niet toereikend zijn voor de realisatie van de totale
uitvoeringsagenda besloten wij de projecten stil te leggen. Er is een impasse in de uitvoering
ontstaan. Eind 2018 informeerden wij u en de stakeholders van de kernen uit fase 1 dat
keuzes maken onvermijdelijk is.
8.038 Wij werken toe naar integratie van 2 scholen en de mfa De Halve Maan in
Oostkapelle.
In de eerste helft van 2018 leggen wij een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad. Na het
raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de bestemmingsplanprocedure op.
We integreren onze bestaande maatschappelijke functies zoveel mogelijk. Onze huidige
maatschappelijke partners participeren in het project. Wij betrekken de stuurgroep bij het plan (proces
en inhoud). De locatiekeuze stemmen wij af op de ontwikkelingen op het sportpark. Wij onderzoeken
de maatregelen voor het renoveren en verduurzamen van De Halve Maan.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 28-02-2019
Niet gestart
Kwaliteit
Wij hebben in 2018 geen plan met keuzes voorgelegd aan de gemeenteraad. De geplande
vervolgstappen voor wat betreft de ontwerpfase, de bestemmingsplanprocedure en
het onderzoek naar maatregelen voor renoveren en verduurzamen Halve Maan hebben wij
daarom niet opgestart. Dit alles heeft te maken met de impasse die ontstaan is als gevolg van
de forse meerkosten op de totale uitvoeringsagenda. De beschikbare middelen in de begroting
bleken niet toereikend en keuzes maken in de uitvoeringsagenda is onvermijdelijk.
Tot medio mei 2018 is intensief samengewerkt met de stuurgroep (op proces) en werkgroepen
(op inhoud) in Oostkapelle. Het resultaat is: een concept programma van wensen, 2
intentiebesluiten van beide scholen voor nadere uitwerking in het programma van eisen en
een concept studie naar locatiekeuze. Hiervoor hebben een aantal gebruikers en bewoners
bijeenkomsten plaatsgevonden. Tevens zijn wij aangehaakt bij dorpsraadsvergaderingen om
inwoners te informeren over het project. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden over de
voorwaarden voor de buitengebruikstelling van een deel van het gebouw van de Eben
Haëzer.
Dit alles is vanwege de impasse niet verder gebracht ter besluitvorming. Stakeholders in
Oostkapelle hebben wij in november 2018 geïnformeerd. Ook hebben wij gesprekken per
kern aangekondigd over hoe nu verder.
Tijd
Geld
8.039 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Westkapelle.
In de eerste helft van 2018 leggen wij een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad voor de mfa in
Westkapelle. Deze bestaat uit een nieuw schoolgebouw, inclusief peuterspeelzaal en mogelijk een
sporthal en/of verenigingsgebouw. De mogelijkheden om een sporthal en/of verenigingsgebouw te

realiseren, onderzoeken wij in 2018. Na het raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten
we de bestemmingsplanprocedure op.
Samen met de volkstuinvereniging denken wij na over een nieuwe locatie voor het
volkstuinencomplex. Samen met de woningcorporatie maken we plannen voor ca. 10 woningen
(Molenwal).
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018
Niet gestart
Kwaliteit
In het begin van 2018 zijn de laatste gesprekken met belanghebbenden gevoerd, waarbij op
hoofdlijnen een akkoord was bereikt. Later in het jaar is gebleken dat het project MFA WKP
een te groot beslag zou leggen op de financiële middelen. Vervolgens is de rest van het jaar
onderzocht in samenhang met de andere projecten van fase 1 en 2. Dit heeft in 2018 nog niet
tot een oplossing geleid.
Tijd
Geld
8.040 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Aagtekerke.
In de eerste helft van 2018 leggen wij een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad. Deze mfa
bestaat uit een beweeg-/gymruimte, ontmoetingsruimte, een beperkt horecagedeelte en eventueel
een school. In de uitvoeringsagenda (2016) is de basisschool namelijk niet opgenomen. Samen met
de Versluijsschool onderzoeken wij de mogelijkheid voor huisvesting in de nieuwe mfa. Na het
raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de bestemmingsplanprocedure op.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018
Niet gestart
Kwaliteit
In 2018 is met de werkgroep Aagtekerke gewerkt aan een programma van eisen voor de MFA
Aagtekerke: een gymzaal met daaraan vast een ruimte voor ontmoeten/horeca
(dorpshuisfunctie). Verkennende gesprekken met zorgpartners hebben geleid tot een aantal
m2 in de MFA voor een zorgfunctie in de kern (bijvoorbeeld spreekuur huisarts). Er ligt een
concept plan gereed met minder m2 dan in 2016 is vastgesteld.
Ook is onderzocht of de school interesse heeft mee te liften in de MFA. De school staat
immers in het huidige Integraal Huisvestingsplan gepland voor 2022. Uit de gesprekken met de
Versluijsschool is gebleken dat de school op de huidige locatie wil blijven en afziet van verdere
oriëntatie op nieuwbouw in de MFA Aagtekerke.
Vanwege de impasse op de Uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed zijn plannen vanaf
zomer 2018 stil komen te liggen.
Tijd
Geld
8.041 Wij werken toe naar het realiseren van een mfa in Serooskerke.
In de eerste helft van 2018 leggen we een plan met keuzes voor aan de gemeenteraad. Het gaat om
een gymzaal, het verenigingsgebouw De Zandput en een nieuwe school. Wij onderzoeken in 2018 of
we basisschool De Goede Polder uit Vrouwenpolder meenemen in de plannen voor een nieuwe
school in Serooskerke. Na het raadsbesluit maken we een definitief ontwerp en starten we de
bestemmingsplanprocedure op. Dit project kent een brede ruimtelijke oriëntatie, waarbij wij ook de
Boomgaard en Serooskerke Oost verkennen.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van, Schot Arie, Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018
Niet gestart
Kwaliteit
In 2018 zijn zes werkgroepen geformeerd: eerste lijnszorg, zorg en wonen, sport,
omwonenden, onderwijs en gebruikers Zandput. Met deze werkgroepen is verder
vormgegeven aan de onderzoeksvragen die de raad in december 2017 heeft meegegeven,
namelijk:
- onderzoek de haalbaarheid nieuwbouw Zandput in combinatie met het zwembadgebouw;

- onderzoek nieuwe gymzaal en nieuw schoolgebouw (Serooskerke en Vrouwenpolder) in
Serooskerke Oost;
- onderzoek de financieringsvorm.
Verder heeft een externe projectontwikkelaar interesse getoond in Serooskerke Oost (ideeën
voor zorgcluster en zorgwoningen). Een particulier investeerder heeft interesse getoond voor
maatschappelijk vastgoed in Serooskerke en hiertoe een intentieverklaring ingediend. Er
hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Ook is regelmatig informatie verstrekt aan
inwoners via dorpsraadvergaderingen.
Tijd
Geld
D.8.10 We verbruiken minder energie en de energie die we verbruiken is meer
duurzaam dan in 2017 en daarvoor.
In 2030 is de gemeentelijke organisatie energieneutraal en in 2050 of liever: 2045, is de gemeente
Veere energieneutraal. Daar werken we aan op 12 routes die zijn beschreven in het
Duurzaamheidsplan 2017.
Stand van zaken
Voor de data zijn we afhankelijk van de landelijke klimaatmonitor. Deze is voor 2018 is nog niet
beschikbaar zoals we meedeelden tijdens de algemene commissie in december 2018.
We lieten toen zien dat er een stijging is van het vermogen geregistreerde PV-panelen (in
2016 - 5673 kW naar 2017 - 8673 kW) en een daling van het gasverbruik bij woningen (in 2016
- 15.579.000 m3 naar 2017 - 15.264.000 m3) evenals de elektriciteit bij woningen (in 2016 29.277.930 kWh naar 2017 - 28.412.990 kWh).
8.042 We maken de voortgang van de energiebesparingen inzichtelijk en we
zoeken en onderzoeken mogelijkheden om energieneutraal te worden .
Voor 2018 is € 300.000 beschikbaar voor de uitvoering van het Duurzaamheidsplan 2017 – 2020. De
paragraaf Duurzaamheid beschrijft de acties en maatregelen in 2018.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2018
Doorlopend
Kwaliteit
De planning was om eind 2018 inzichtelijk te maken waar we als gemeente staan met
betrekking tot energieneutraliteit. Hiervoor zijn we afhankelijk van de landelijke klimaatmonitor
van het ministerie (klimaatmonitor.databank.nl). Eind 2018/begin 2019 zijn de data van 2018
nog niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar is delen we deze informatie met de
gemeenteraad. Dit punt is tijdens de algemene commissie in december ook met de
gemeenteraad gedeeld.
Binnen de gemeente Veere pakten we diverse projecten op die bijdragen aan het
energieneutraal maken van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: gemeentehuis gasloos en
extra zonnepanelen, verduurzaming (installatie en zonnepanelen) van de Couburg, opstarten
en afronden postcoderoosprojecten (gemeenteloods inschrijving gestopt per 31-12-2018 en
nieuwe trajecten opgestart in Westkapelle en Veere), project verduurzamen monumenten
(Zeeuws project in relatie tot stad Veere), Groene Innovatieprijs 2018 (winnaar Lokerse uit
Biggekerke), Duurzaam Strand (samenwerking SSV, HZ en gemeente) en ingebruikname
Windpark Bouwdokken.
Naast projecten binnen de gemeente Veere pakken we ook provinciaal projecten op die
bijdragen aan de doestelling, zoals de Regionale Energie Strategie Zeeland
(www.zeeuwsenergieakkoord.nl), Platform Energiek Zeeland (tool voor het verduurzamen van
woningen, waar Oostkapelle en Koudekerke in meedraaien) en het voortzetten van de
samenwerking met het Duurzaam Bouwloket (gratis en onafhankelijk advies voor
woningeigenaren).
Eind 2018 stopte het aanjaagteam Duurzaamheid zoals opgenomen in het coalitieprogramma.
Tijd
Geld

Beleidsindicatoren
Programma Nr Indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop cijfer
betrekking heeft

Cijfer Cijfer Beschrijving
Veere Zeeland

VHROSV

30 Gemiddelde WOZ-waarde

dzd euro

CBS - Statistiek Waarde
Onroerende Zaken

2018

266

194

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

VHROSV

31 Nieuw gebouwde woningen

aantal per
1.000
woningen

ABF - Systeem
Woningvoorraad

2016

5,7

5,8

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

VHROSV

32 Demografische druk

%

CBS Bevolkingsstatistiek

2018

90

79,8

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of
ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

VHROSV

33 Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden

euro

COELO, Groningen

2018

571

680

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

VHROSV

34 Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

euro

COELO, Groningen

2018

617

741

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
Exploitatie

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Resultaat

Lasten
8.1 Ruimtelijke
ordening

1.708

1.360

1.287

-73

10.776

10.134

10.774

640

8.3 Wonen en
bouwen

1.115

1.730

1.513

-217

Totaal Lasten

13.599

13.224

13.574

350

282

520

613

93

10.745

11.069

10.890

-179

914

1.636

1.814

178

Totaal Baten

11.941

13.226

13.318

92

Resultaat

-1.658

2

-256

-258

8.2
Grondexploitatie
(nietbedrijventerreinen)

Baten
8.1 Ruimtelijke
ordening
8.2
Grondexploitatie
(nietbedrijventerreinen)
8.3 Wonen en
bouwen

Financiële analyse
Resultaat
Taakveld ruimtelijke ordening
Verkoop groen- en reststroken
We hebben meer reststroken verkocht dan gepland buitenom project onrechtmatig
grondgebruik.
Structuur- en bestemmingsplannen
We hebben € 17.600 minder uitgegeven op het budget structuur en
bestemmingsplannen. Het college heeft besloten het bedrag over te boeken ten
behoeve van het inhuren van personeel op het gebied van volkshuisvesting in 2019.
Voorstel is om het bedrag uit het resultaat te bestemmen.
Visie diverse kernen
We hebben € 44.000 minder besteed aan het budget voor het opstellen van visies
voor de kernen. Dit project is afgerond. Voor hetzelfde bedrag is er ook niet beschikt
over de reserve.
Kustvisie
Het budget uitvoeringsprogramma kustvisie laat een overschot zien van € 13.000.
Voor een bedrag van € 13.000 hebben we ook niet over de reserve beschikt.
Aangezien het project doorloopt in 2019 stellen we voor om dit bedrag over te
boeken naar 2019.
Juridische advisering grondzaken
Er is minder ingehuurd voor juridische advisering over grondzaken, het project loopt
nog door. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt.
Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.
Landbouwnota
Het project herziening landbouwnota is niet gestart in 2018. Dit gebeurt in 2019. Het

€ 23
€ 18

€ 44
€ 13
€ 11
€ 10
€ 53
-€ 6

budget hebben we niet uitgegeven en er is ook niet over de reserve beschikt.
Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.
Samenwerkingsovereenkomsten
We hebben € 53.000 meer doorberekend aan derden dan geraamd. We stellen voor
via resultaatbestemming € 10.475 toe te voegen aan de reserve bovenwijkse
voorzieningen.
Overig
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.
Taakveld grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Winstnemingen
Er zijn winstnemingen gedaan in 2018. Een bedrag van € 572.000 voor de positie
Nimmerdor én € 200.000 voor de positie toekomstige uitbreiding Veere. Beide
winstnemingen zijn in totaliteit € 274.000 lager uitgevallen dan geraamd. Er is ook
voor € 274.000 minder gestort in de reserve grondbedrijf.
Overig
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.

-€ 274

-€ 32

Taakveld wonen en bouwen
SVN leningen
In de afwikkeling van de SNV leningen is een voordeel van € 11.000 ontstaan. Dit
voordeel is gestort in de algemene reserve.
Woningbehoefte-onderzoek
Er is een bedrag van € 39.000 onbenut gebleven. Voor eenzelfde bedrag hebben we
ook niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit budget over te boeken naar
2019 en in te zetten voor woningbehoefte-onderzoeken en de evaluatie 2e
woningen.
Onderhoud kleine bouwwerken
We hadden weinig onderhoud aan kleine bouwwerken in 2018. In 2019 verwachten
we meer kosten voor onderhoud. Voor een bedrag van € 6.000 hebben we niet over
de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

€ 11
€ 39
€ 22
€ 45

Bouwleges
We hebben € 45.000 meer opbrengsten uit bouwleges ten opzichte van de naar
beneden bijgestelde raming bij de bestuursrapportage.
Subsidie energieneutrale nieuwbouw
Er is € 38.000 niet aan subsidies besteed. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook
niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.
Basisregistratie adressen/gebouwen
De uitvoering van het project BAG loopt door in 2019. We hebben € 45.000 niet
benut in 2018. Voor eenzelfde bedrag hebben we ook niet over de reserve beschikt.
Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019.

€ 38
€ 45
€ 65

-€ 18
ICT omgevingswet
De uitvoering is nog niet gestart in 2018. Een bedrag van € 65.000 is niet
uitgegeven. Voor een bedrag van € 50.000 hebben we niet over de reserve beschikt.
Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019. Daarnaast stellen we voor om €
15.000 uit het resultaat te bestemmen.

Overig
Er zijn diverse posten met kleinere afwijkingen en doorbelastingen die nog een
resultaat geven.

Prioriteiten
Bedragen x € 1.000
Prioriteit

I/S/E

Budget /
Investering

Realisatie Toelichting

Uitvoering dorpsvisies

S

100

Onrechtmatig gebruik groen- en
reststroken

E

120

Implementatie omgevingswet capaciteit

E

145

20 Restant overgeboekt naar 2019 in
bestuursrapportage.

Opleidingsbudget omgevingswet

E

45

0 Reeds overgeboekt naar 2019 in
bestuursrapportage.

Budget bestemmingsplan+

E

30

0 Reeds overgeboekt naar 2019 in
bestuursrapportage.

Herziening landbouwnota

E

40

0 Budget overboeken naar 2019.

Behoeftenonderzoek
woningbouw/volkshuisvesting

E

50

Asbestregeling

E

70

0 Reeds overgeboekt naar 2019 in
bestuursrapportage.

Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen
ca.

E

40

36 Restant budget valt vrij in resultaat.

I=Investering / S=Structureel /
E=eenmalig

100 Budget naar 2020 t.b.v. Torenstraat
Meliskerke
0 Lasten eerst verantwoord ten laste van
overgeboekt budget 2017.

11 Doorlopend project

1000

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Overzicht algemene
dekkingsmiddelen

Primitieve
begroting 2018

Begroting 2018 na
wijziging

Rekening
2018

Saldo

299.898

325.321

767.794

442.473

1.086.353

1.056.002

1.042.667

-13.335

-1.020.688

-908.180

-935.929

-27.748

365.563

473.143

874.532

401.389

Lokale heffingen

5.514.418

6.246.418

6.250.638

4.219

Gemeentefonds

24.808.381

25.195.681

24.672.648

523.033

10.480

17.480

17.761

281

150.689

157.689

157.557

-132

Subtotaal baten

30.483.969

31.617.269

31.098.603

518.665

Saldo

30.118.406

31.144.126

30.224.071

920.054

Lasten
Lokale heffingen
Saldo financieringsfunctie
Overige algemene
dekkingsmiddelen
Subtotaal lasten

Baten

Dividend
Overige algemene
dekkingsmiddelen

Financiële analyse
Toelichting
Lokale heffingen
De aanslagen precariobelasting (kabels en leidingen) voor Enduris voor 2016 t/m
2018 zijn onzeker (i.v.m. een uitspraak van het Gerechtshof in een zaak van de
gemeente Hulst). Voor de jaren 2016 en 2017 hebben we al een voorziening
getroffen. In 2018 hebben we in lijn met voorgaande jaren ook een voorziening
getroffen voor een bedrag van € 445.000.
Overige algemene dekkingsmiddelen
In lijn met de notitie rente van de commissie BBV verantwoorden we de werkelijke
rentelasten eerst centraal op het taakveld treasury. Via een omslagpercentage
verdelen we de rente vervolgens door naar de overige taakvelden. Doordat de
grondslag voor het doorrekenen van de rente, de boekwaarde van de activa, afwijkt
van de prognose, is er een voordelig resultaat van € 22.000 ontstaan op het taakveld

Bedrag

- € 445

€ 22

treasury. Hiertegenover staat voor het zelfde bedrag een nadelig resultaat op de
diverse taakvelden.
Gemeentefonds
Door de late verschijning van de septembercirculaire 2018 zijn de mutaties hiervan
niet verwerkt in de bestuursrapportage 2018. Uitkomst van de circulaire was een
negatieve bijstelling van het accres en hoeveelheidsverschillen van de diverse
maatstaven voor een bedrag van € 218000. Daarnaast zijn er rondom deze circulaire
diverse winstwaarschuwingen afgegeven door onderuitputting op rijksniveau en het
totale beslag op het btw compensatiefonds. Voor Veere betekent dit een negatieve
bijstelling van € 266.000. Verder hebben we in 2018 een bedrag van € 43.000
ontvangen voor onderzoek naar bommen in bouwlocaties. Deze baten waren reeds
in de Veerse jaarrekening van 2017 verantwoord.
Overig
Het resterende verschil bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

- € 527

€ 30

Onvoorzien en overige baten en lasten
Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
Exploitatie

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Resultaat

Lasten
0.8
Onvoorzien

170

115

0

-115

0.81
Overige
baten en
lasten

-16

24

-62

-85

Totaal
Lasten

154

139

-62

-200

0.8
Onvoorzien

0

0

0

0

0.81
Overige
baten en
lasten

0

0

0

0

Totaal
Baten

0

0

0

0

-154

-139

62

200

Baten

Resultaat

Financiële analyse
Toelichting

Bedra
g

Onvoorzien
We hebben een bedrag van € 115.000 niet benut uit de post onvoorzien. In de
bestuursrapportage 2018 hebben we aan de post structureel onvoorzien een bedrag
van € 42.000 toegevoegd, welke we in de meerjarenbegroting 2019-2022 deels inzetten
voor nieuwe prioriteiten.

€ 115

Overige baten en lasten
Er is een voordelig verschil van € 75.000 op het onderdeel overige baten en lasten die
is ontstaan door een administratieve overboeking. We hebben salariskosten laten
vrijvallen om personeel van in te kunnen huren. De vrijval van salariskosten is niet
verdeeld over de gerelateerde taakvelden, de inhuur van personeel wel.

€ 75
€ 10

Het restant overschot van € 10.000 bestaat uit diverse kleinere verschillen.

Vennootschapsbelasting
Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
Exploitatie

Begroting primitief

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Resultaat

Lasten
0.9
Vennootschapsbelasting
(VPB)

0

24

30

6

0.9
Vennootschapsbelasting
(VPB)

0

0

0

0

Resultaat

0

-24

-30

-6

Baten

Financiële analyse
Geen noemenswaardige afwijkingen.

Mutaties reserves
Mutaties reserves
Bedragen x1000
Begroting primitief

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Resultaat

Exploitatie
Lasten
0.10
Mutaties
reserves

868

6.665

5.713

-952

0.10
Mutaties
reserves

4.394

8.594

7.129

-1.465

Resultaat

3.526

1.929

1.416

-513

Baten

Financiële analyse
Er is minder toegevoegd aan en beschikt over de reserves. De verklaringen hiervoor zijn in de
toelichtingen bij de programma's opgenomen.

Overhead

Begroting

Begroting na
wijziging

Realisatie

Saldo

3.825

3.806

3.809

3

Belastingen

31

24

23

-1

Duurzame goederen

39

39

37

-2

Ingeleend personeel

681

538

358

-181

3.638

3.779

3.496

-283

18

18

17

0

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regelingen

25

25

15

-10

Inkomensoverdrachten - overige
instellingen en personen

4

4

4

0

Mutatie voorzieningen

149

149

149

0

Afschrijvingen

246

235

234

-1

Toegerekende rente

60

59

59

0

Overige verrekeningen

-4

-4

-5

0

8.713

8.674

8.197

-477

Duurzame goederen

0

2

2

0

Uitgeleend personeel

36

37

44

7

Huren

31

46

46

0

Leges en andere rechten

57

67

88

21

Overige goederen en diensten

23

34

49

16

Inkomensoverdrachten - Rijk

5

0

0

0

Inkomensoverdrachten - overige

0

5

3

-1

Bedragen x € 1.000

Lasten
Salarissen

Overige goederen en diensten
Subsidies
Inkomensoverdrachten - gemeenten

Totaal lasten

Baten

overheden
Inkomensoverdrachten - overige
instellingen en personen baten

0

5

5

0

151

196

238

42

8.562

8.478

7.959

-519

388

326

411

84

8.174

8.152

7.548

604

10.958

10.633

10.682

78%

80%

75%

Totaal baten

Totaal overhead
Toerekenen aan grondexploitaties en
investeringen
Resultaat overhead na toerekeningen

Salariskosten exclusief taakveld 0.4
overhead
% overhead

Wat heeft het gekost?
Bedragen x1000
Begroting primitief

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Resultaat

Exploitatie
Lasten
Baten
Resultaat

8.325

8.348

7.786

-562

151

196

238

42

-8.174

-8.152

-7.548

604

Financiële analyse
De toelichting baseren we op afwijkingen groter dan € 25.000 op het niveau van kostensoorten uit het
overzicht 'specificatie overhead' zoals hierboven vermeld.
Toelichting kostensoorten

Ingeleend personeel lasten (€ 181.000 overschot)
- Communicatie: Binnen het cluster communicatie is een bedrag van € 33.000 niet ingezet. In verband met het doorlo
2019.
- Inhuurbudget voor de afdeling maatschappelijke ontwikkeling: Dit budget laat een overschot van € 50.000 zien. Het
onder het taakveld samenkracht en burgerparticipatie. Hier zijn wel de lasten verantwoord, wat betekent dat op dit ta
- P3 (personeel derden) budget: We hebben een bedrag van € 58.000 voor de inhuur van personeel t.b.v. vervangin
overgeheveld naar 2018. Het niet benutten van dit budget betekent ook dat we de reserve voor eenzelfde bedrag nie
- Inhuurbudget afdeling bedrijfsvoering: Er is een bedrag van € 28.000 over op het cluster juridische zaken. We stelle
- Overige verschil zit in diverse kleine afwijkingen.

Overige goederen en diensten lasten (€ 283.000 overschot)
- Automatisering: We hebben een overschot van € 207.500 op de post automatisering. Een bedrag van € 215.000 he
bedrag van € 195.000 hebben we niet over de reserve beschikt. Voorstel is om dit bedrag over te boeken naar 2019
en de generieke digitale infrastructuur (GDI).
- Taakstelling inkoopadviseur: € 18.000 tekort. Taakstelling, te behalen door voordelen uit aanbestedingen, nog niet
- Telefoonkosten: € 15.000 overschot. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de reserve. We stellen voor dit bedrag over
- Maatregelen verbeteren dienstverlening: Op het budget verbetering dienstverlening is sprake van een overschot va
opgestelde projectplanning.
- Opleidingsbudget: We hebben € 25.000 meer uitgegeven aan opleidingen dan gebudgetteerd. Een aantal opleiding
- Dwangsommen/proceskosten: We hebben € 33.000 meer uitgegeven aan dwangsommen en proceskosten als gev
- Ondersteuning schrijven raadsvoorstellen: € 15.000 overschot. Hiertegenover staat het niet beschikken van de rese
- Budget crisiscommunicatie: € 17.500 over. Budget vrij laten vallen.
- Lidmaatschappen/contributies: € 13.000 overschot.
- Bijdrage e-depot: € 10.000 overschot. We stellen voor dit bedrag over te boeken naar 2019 t.b.v. het doorlopende p
- Overige verschil zit in diverse kleine afwijkingen.

Toerekening overhead aan grondexploitaties, investeringen en voorzieningen (€ 84.000 meer toegeschreven)
- We hebben meer uren toegeschreven aan grondexploitaties, investeringen en voorzieningen dan voorzien. De ops
onderdelen.
Overige
Het resterende verschil bestaat uit diverse kleinere afwijkingen.

Paragrafen

Paragraaf bedrijfsvoering

D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van een excellente dienstverlening zijn
gewaarborgd.
Hiervoor is een goede bedrijfsvoering noodzakelijk.
Stand van zaken
In 2018 voldeed de interne bedrijfsvoering zowel wat betreft continuïteit als kwaliteit aan het
niveau voor een goede dienstverlening naar buiten toe.
9.001 We zorgen dat de basis op orde is en we richten de organisatie zo in dat
we onze ambities en veranderende rol waarmaken.
We voeren de MT-notitie van april 2017 rond de organisatieontwikkeling uit. We brengen de omvang
en de kwaliteit van de organisatie in de basis op orde. We passen onze organisatiestructuur op
onderdelen aan. Dit doen we om aan te sluiten op de veranderende rol van de gemeente (meer
samenleving en minder overheid) en de complexiteit van het werk (meer regievoering en betrokken
samenleving). We hebben zaken al in gang gezet met bestaande middelen (onder andere het budget
kwaliteitsimpuls). In 2018 investeren we daarnaast nog € 236.000 voor verbetering van de organisatie.
Dit bedrag brengen we terug naar € 161.000 in 2021, omdat investeren in de organisatie ook weer
besparingen oplevert (onder andere minder incidentbeheer).
We evalueren het huidige loongebouw en passen dit zo nodig marktconform aan.
We besteden ook aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers. We hebben een
opleidingsplan dat specifiek gericht is op het bereiken van onze doelen en ook oog heeft voor
persoonlijke ontwikkeling.
Met de Hogeschool Zeeland werken we onder de naam “Science in Residence” samen met studenten
en de lokale samenleving aan vernieuwing.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gereed
Kwaliteit
De acties als vermeld in de mt-nota "basis op orde", als toegelicht bij de begroting 2018 in de
memo "personele kosten 2018", hebben we uitgevoerd. Ook de uitvoering van het
opleidingsplan 2018 (deels via samenwerking met de HZ) met specifieke aandacht voor de
organisatiedoelen hebben we afgerond. In de algemene commissie van 30 oktober 2018
hebben we kaders meegekregen voor actualisatie van het HRbeleid inclusief
beloningsbeleid (zijnde een aanbeveling uit het eerdere rekenkameronderzoek terzake). We
hebben de actualisatie daarna opgestart en deze krijgt in 2019 zijn vervolg.
Tijd
Geld
9.002 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT-omgeving.
Het dagelijkse ICT beheer doen we zelf en een deel besteden we uit. Op het uitbestede deel voeren
we regie. Hierbij zorgen we voor een beschikbaarheid van onze systemen van meer dan 99,5%.
In de begroting 2019 is € 25.000 structureel verwerkt voor het up-to-date houden van de ICT
middelen.
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019
Gereed
Kwaliteit
De ict omgeving voldeed in 2018 aan de gestelde bedrijfszekerheid eisen. De projecten ipads
nieuwe gemeenteraad en pc vervanging organisatie zijn binnen de beschikbare budgetten
afgerond. Na de onderzoeken van de rekenkamercommissie naar digitale dienstverlening
(2016) en ict-beleid (2017) en de daarin opgenomen aanbevelingen heeft het college aan de
Raad in het laatste kwartaal van 2018 een actuele beleidsnota informatiebeleid/
informatievoorziening voorgelegd. Deze is door de raad ook vastgesteld en voeren we de
komende periode dus uit.

Tijd
Geld
9.003 We zorgen voor een functioneel, representatief en gastvrij gemeentehuis.
Daarom renoveren we de toiletten in het bijna 20 jaar oude gemeentehuis. Hiervoor investeren we €
190.000. Hiermee treffen we ook duurzaamheidsmaatregelen. We doen dit een jaar eerder dan in de
prioriteitenlijst bij de kadernota is opgenomen. Zo voorkomen we extra onderhoudslasten in 2018 aan
de verouderde toiletten.
We zorgen dat de brandcompartimentering in het gemeentehuis voldoet aan de eisen van de
bouwregelgeving. Volgens de brandweer is dit nu niet zo. Hiervoor passen we in het eerste kwartaal
kozijnen/puien in het gebouw aan en investeren we € 85.000.
In onze dienstverleningsvisie staat dat we “al onze kanalen” open houden. Daarom passen we het
gemeentehuis verder aan aan de eisen van deze tijd. Dat deden we al met de raadzaal,
hal/receptie/balie. Als volgende stap trekken we de tuin naar binnen waardoor nieuwe en extra
ontvangst-/overleg mogelijkheden ontstaan. Hiervoor investeren we € 45.000.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gestart
Kwaliteit
Steeds hebben we aandacht voor een functioneel, representatief en gastvrij gemeentehuis. Na
de in dat kader al eerder afgeronde acties, hebben we o.a. ook de vergroting van de
functionaliteit van het bedrijfsrestaurant en de vervanging van bezoekers/vergaderstoelen
afgerond. I.v.m. afstemming op andere ontwikkelingen (o.a. aangelegd parkeerterrein) hebben
we het betrekken van een stukje tuin bij de bedrijfsrestaurant- en representatiefunctie alsmede
de vervanging van het inbraakalarm verschoven naar 2019. We zagen in het kader van een
herschikking prioriteiten (die in het kader van de voorbereiding begroting 2019 plaatsvond)
voorlopig af van een algehele renovatie van de toiletten in het gemeentehuis.
Tijd
Geld
9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel
volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.
• We werken met een inkoopjaarplan.
• We sturen het inkoopjaarplan in januari 2019 aan de raad toe.
• We voeren de aanbevelingen van het eind 2018 geplande rekenkameronderzoek naar ons inkoopen aanbestedingsbeleid uit.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
We hebben de netwerksamenwerking met andere overheden in de regio op het gebied van
inkoop geïntensiveerd en meer gestructureerd. We namen binnen de Zeeuwse
inkoopsamenwerking diverse acties acties over vanuit de landelijke agenda "beter
aanbesteden" waaronder de regeling onkosten voor inschrijvers. Binnen het Walcherse
inkoopteam WMO hebben we in 2018 voor alle WMO overeenkomsten aanbestedingen
gestart.
We hebben een start gemaakt met de verdere professionalisering van het contractbeheer.
Contractbeheer heeft als doel de interne organisatie te voorzien van voldoende inzicht in
lopende contracten en de juiste contractafspraken en informatie, door middel van het voeren
van een daartoe bestemde administratie. Onderdeel van contractbeheer zijn ook het beheer
van de modelovereenkomsten en het optimaliseren van het gebruik van de ondersteunende
applicatie. Het nieuwe contractbeheersysteem staat nu gereed voor gebruik en wordt
momenteel gevuld met lopende en nieuwe contracten. Verder hebben we de offerteaanvraag
en opdrachtverstrekking gestandaardiseerd en geactualiseerd.
We voerden een nieuw digitaal aanbestedingssysteem in om de kwaliteit van aanbestedingen
te verhogen. Dit zowel mbt de rechtmatigheid (o.a. digitale dossiervorming, werken met
templates, volledige transparantie) als mbt de doelmatigheid: de administratieve belasting voor

ons als aanbestedende dienst maar ook die voor de leveranciers wordt namelijk aanzienlijk
beperkt.
Op het voor de organisatie beschikbare intranet (pagina inkoop) delen we periodiek infobladen
over actuele inkoop onderwerpen met het oog op interne kennisvergroting.
We hebben eind 2018 een inkoopjaarplan opgesteld dat in het eerste kwartaal 2019 ter
kennisname naar de raad gaat. Hierin kijken we vooruit aan de hand van de actuele
inkoopdoelstellingen. Deze inkoopdoelstellingen zijn afgeleid van organisatiedoelstellingen en
inkoopkansen & -risico’s binnen Veere. Een inkoopdashboard gaat de voortgang van de
inkoopdoelstellingen weergeven. Om een beeld te geven van de al uitgevoerde
werkzaamheden wordt daarbij een inkooprapportage opgenomen over de periode vanaf juni
2017 tot heden. In toekomstige rapportages zal dit per halfjaar worden gedaan.
Het voor 2018 aangekondigde rekenkamer onderzoek naar ons inkoop- en
aanbestedingsbeleid is door de rekenkamer zelf verschoven naar het eerste kwartaal 2019.
Tijd
Geld
9.005 Onze planning en control cyclus voeren we volgens afspraak met de
gemeenteraad uit.
We maken een nieuwe afspraak over de manier van verantwoording aan de raad. Deze afspraak sluit
aan op de kaderstellende rol van de raad en op het besturen op hoofdlijnen. Dit doen we in het eerste
kwartaal 2018. Daar hoort ook de beantwoording bij van de vraag welk instrument (nu Pepperflow) we
daarvoor inzetten.
De kosten voor de inhuur van een extern bureau ramen we op € 15.000.
Portefeuillehouder: Anthonissen Ad
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Gereed
Kwaliteit
De planning en control cyclus 2018 verliep conform afspraak met de gemeenteraad. Ivm de
duur van de coalitievorming eerder dit jaar is er geen proces rond een voorjaarsnota geweest.
Een algemene verkenning met de (nieuwe) raad over de manier van verantwoording aan de
raad moet nog plaatsvinden. Hierin neemt de griffier het voortouw.
Tijd
Geld
9.006 We ondersteunen als gastgemeente de samenwerking Porthos.
Dit doen we op het gebied van o.a. ICT, facilitair, financiën, communicatie en P&O. Dit doen we
binnen de genormeerde vergoeding. Voor 2019 bedraagt dit budget € 1.777.542.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019
Doorlopend
Kwaliteit
De ondersteuning van Porthos op haar bedrijfsvoeringstaken verliep conform planning en
afspraken. Met nu ook de toerekening van de huisvestingskosten lokatie Domburg (ons eigen
gemeentehuis waar een deel van Porthos is gehuisvest) vond dit anders dan in voorgaande
jaren net niet volledig binnen de genormeerde overheadkosten vergoeding plaats.
Tijd
Geld
D.9.02 In iedere kern is tenminste 1 ontmoetingsruimte beschikbaar die past bij
de behoefte van de kern.
Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar in de kernen kunnen ontmoeten in bijvoorbeeld
verenigingsgebouwen. Voor het beheer en de exploitatie hebben we afspraken gemaakt met derden.
De aanschaf en vervanging van meubilair en algemene voorzieningen (zoals wifi) zijn een
verantwoordelijkheid van de gemeente.

Stand van zaken
We hebben in elke kern een ontmoetingsruimte.
9.007 We vervangen in 2018 en 2019 meubilair en algemene voorzieningen
(zoals wifi) in de gemeentelijke verenigingsgebouwen.
De uitstraling en het voorzieningenniveau van de verenigingsgebouwen voldoen vaak niet meer aan
de verwachtingen van de gebruikers. Denk hierbij ook aan gebruik van Wifi-voorzieningen. Ook het
meubilair is in een aantal gebouwen aan vervanging toe. Daarom maken we begin 2018 een plan voor
vervanging van meubilair en algemene voorzieningen in de verenigingsgebouwen. In 2018 en 2019
vinden de vervangingen plaats. Het budget per jaar is € 20.000.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019
Gestart
Kwaliteit
We hebben in 2018 een inventarisatie gemaakt en een plan uitgewerkt.
Uit de inventarisatie kwam naar voren dat vervanging van het meubilair in de Couburg het
meest nodig is. Daarom hebben we voor dit gebouw een plan gemaakt. Dit combineren we
met upgrading interieur. Dit voeren we in 2019 uit.
Tijd
Geld
Prioriteiten
Bedragen x € 1.000
Prioriteit

I/S/E

Budget /
Investering

Realisatie Toelichting

Vervangingsinvesteringen meubilair en algemene voorzieningen
verenigingsgebouwen

I

20

3x mercedes benz vito vervangen

I

118

118 Afgerond.

Zonnepanelen Gemeentehuis

I

190

187 Afgerond.

Tractor new holland tl90a

I

36

0 Vervanging is 5 jaar
doorgeschoven

Onderzoek P & C rapportage voor gemeenteraad

E

15

0 Budget overboeken
naar 2019.

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig

0 Project loopt door in
2019

Paragraaf financiering
Algemeen
Het doel van deze paragraaf is om de financiële positie op basis van het door de Raad vastgestelde
treasurystatuut te evalueren. We streven naar de optimale financiering van de gemeentelijke
inkomsten en uitgaven (op korte en lange termijn). Om deze treasury-functie te kunnen uitvoeren,
kijken we naar de liquiditeits-ontwikkeling van de gemeente en de renteontwikkeling op de geld- en
kapitaalmarkt in Nederland.
In het jaar 2018 waren de rentetarieven op de geldmarkt aanhoudend laag. In 2018 is veelvuldig
gebruik gemaakt van de mogelijkheid kasgeldleningen af te sluiten.
Om vooral de financieringsrisico’s te beperken, staan in de Wet FIDO twee instrumenten:
renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Dit zijn de indicatoren voor het treasury-beleid.
Financiering
Onderstaande tabel geeft het effect weer van de reguliere aflossing op de gemiddelde rente van de
leningenportefeuille. In 2018 is een nieuwe lening aangetrokken van € 5.000.000. Deze geldlening
heeft een looptijd van 25 jaar en een vast rentepercentage van 1,44%. Na reguliere aflossingen
(inclusief de aflossing van een fixe lening van € 3.000.000) bedraagt de gemiddelde rente van de
leningenportefeuille per 31 december 2018: 2,56%. In de begroting was uitgegaan van een
gemiddelde rente na reguliere aflossing van 2,50%.
Mutaties in leningenportefeuille
Stand per 1 januari 2018 leningenportefeuille

Bedrag

Gemiddelde rente

36.385

2,87%

Nieuwe leningen

5.000

Reguliere aflossingen

5.672

4,53%

35.713

2,56%

Stand per 31 december 2018 leningenportefeuille

Kasgeldlimiet
Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van minder
dan één jaar) heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo voorkomen we, dat fluctuaties van
de korte rente direct een relatief grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar.
De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,5% van het totaal van de lasten van de jaarbegroting
bij aanvang van het begrotingsjaar zijn. Voor 2018 betekent dit een toegestane kasgeldlimiet van €
6.092.000 (€ 71.670.000 x 8,5%). Uit het overzicht blijkt dat er in het verslagjaar in het 1e kwartaal
sprake was van een overschrijding.
De kasgeldlimiet hebben we optimaal benut vanuit de gedachte dat rente van kortlopend geld (bijv.
daggeld en kasgeld) vrijwel altijd lager is dan van langlopende leningen. In 2018 was evenals in 2017
zelfs sprake van negatieve rente.
In 2018 zijn, conform de richtlijnen in het treasurystatuut, diverse malen kortlopende geldleningen
aangetrokken. De leningen hebben we steeds aangetrokken tegen een negatief rentepercentage van /- 0,38%.
Kasgeldlimiet per kwartaal 2018
Omvang begroting per 1 januari 2018

1)

1e
kwartaal

2e
kwartaal

3e
kwartaal

4e
kwartaal

71.670

71.670

71.670

71.670

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

Toegestane kasgeldlimiet
- in procenten

- in bedrag

2)

3)

6.092

6.092

6.092

6.092

- opgenomen gelden korter dan 1 jaar

4.500

3.000

1.667

0

- schuld in rekening-courant

2.000

2.192

579

742

- gestorte gelden door derden korter
dan 1 jaar

0

0

0

0

- overige geldleningen niet zijnde vaste
schuld

0

0

0

0

6.500

5.192

2.246

742

0

0

0

0

223

62

30

731

0

0

0

0

223

62

30

731

Totaal netto vlottende schuld (2-3)

6.277

5.130

2.216

11

Toegestane kasgeldlimiet (1)

6.092

6.092

6.092

6.092

-185

962

3.876

6.081

Omvang vlottende korte schuld

Vlottende middelen
- contante gelden in kas
- tegoeden in rekening-courant
- overige uitstaande gelden korter dan 1
jaar

4)

Toets kasgeldlimiet

Ruimte (+)/overschrijding (-); (1-4)

Renterisiconorm
De renterisiconorm geeft het renterisico op de langere termijn weer. Hieronder vallen alle leningen met
een rentetypische looptijd vanaf 1 jaar. Het doel is spreiding te creëren in de rentetypische looptijden
in de leningenportefeuille.
De wettelijke renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig
mag zijn aan renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een maximum gesteld aan het renterisico
op de langlopende lening portefeuille.
Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de
looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast. Er zijn een drietal leningen met renteherziening.
Op een begrotingstotaal van € 71.670.000 bedraagt de renterisiconorm € 14.334.000.
In de berekening voor de begroting 2018 is het begrotingstotaal gehanteerd gebaseerd op de
begroting 2017. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de renterisiconorm in 2018 niet is overschreden,
maar dat sprake was van een ruimte van € 8.662.000. Het afsluiten van de nieuwe lening van €
5.000.000 paste volledig binnen de renterisiconorm.
Renterisico vaste schuld over 2018

Berekening (bedragen x € 1.000)

2018

2018

begroting

rekening

0

0

1

Renteherziening op vaste schuld o/g

2

Aflossingen

5.672

5.672

3

Renterisico

5.672

5.672

4

Renterisiconorm

13.200

14.334

5a

Ruimte onder renterisiconorm

7.528

8.662

5b

Overschrijding renterisiconorm

0

0

66.000

71.670

20%

20%

13.200

14.334

Berekening renterisiconorm
4a

Begrotingstotaal

4b

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

4

Renterisiconorm

Kredietrisiconorm
Onderstaande tabel geeft de risico’s weer die de gemeente Veere loopt op uitgeleende gelden. Het
grootste risico vormt de geldlening verstrekt aan de Stichting Zeeuwland.
Deze lening weegt voor 71,53% in het totale kredietrisico. ‘Overige instellingen’ betreft de leningen die
we via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting doorlenen aan starters en leningen in het kader van de
stimuleringsregeling woningverbetering.
Hypothecaire
zekerheid

Restant schuld in €
1.000

%

neen

10

0,19

ja/neen

1.467

28,26

Personeel

ja

0

0,00

Personeel

neen

1

0,02

Woningcorporaties

neen

3.713

71,53

4.879

100,00

Risicogroep

Lokale
verenigingen/stichtingen
Overige instellingen

Totaal
Schatkistbankieren

Bij de wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden zijn
decentrale overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist.
Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMUschuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Een belangrijk gevolg
van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico’s waaraan
decentrale overheden worden blootgesteld.
Uit doelmatigheid is in de Wet een drempelbedrag opgenomen. Hiermee kan een gemeente een
bepaald bedrag buiten de schatkist houden. Tot een begrotingstotaal van € 500 miljoen is het
drempelbedrag bepaald op 0,75% met een minimum van € 250.000.
Voor Veere gold als drempel in 2018: 0,75% x € 71.670.000 = € 537.530.
Renteschema
Op basis van het gestelde in de notitie Rente van de commissie BBV nemen we in deze paragraaf het
renteschema op. Uit dit schema blijkt wat de totale rentelasten en –baten zijn geweest in 2018, welke
rente we toerekenen aan de grondexploitaties en de taakvelden én wat het renteresultaat op het
taakveld treasury is.
Verder maken we inzichtelijk wat ons omslagpercentage is en wat de procentuele afwijking is ten
opzichte van het begrote omslagpercentage.
Renteschema
a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

b.

De externe rentebaten (idem)

€
1.043.849
/
-

€
885.482

Saldo rentelasten en baten

c1.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden
toegerekend

/-

c2.

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende
taakveld moet worden toegerekend

/-

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een
specifieke lening voor is aangetrokken
(=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld
moet worden toegerekend

+

c3.

€
75.071
€
€
-

€
75.071

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

d1.

Rente over eigen vermogen

€
158.368

+

-

€
-

d2.

Rente over voorzieningen

€

+

-

€
810.410

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

e.

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1,5%
afgerond)

f.

Renteresultaat op het taakveld Treasury

€
885.399

-/-

€
74.989

-

Nb. De grondslag voor de toe te rekenen rente aan grondexploitaties en taakvelden zijn de
boekwaarden per 1 januari 2018.
Omslagrente
De omslagrente berekenen we door de aan de taakvelden toe te rekenen rente (in Euro’s) te delen
door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Het bij de
begroting (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage, 1,23%, hebben we binnen de toegestane
marge van 0,5% afgerond naar 1,5%.
Bij de jaarrekening toetsen we in hoeverre de werkelijke rentelasten in Euro’s die we aan de
taakvelden moeten doorbelasten afwijken van de rentelasten in Euro’s die op basis van de
voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend. Correctie is verplicht gesteld
indien deze afwijking groter is dan 25%. Onze afwijking blijft met 9,25% ruim binnen de 25%,
waardoor we er voor hebben gekozen geen correctie aan te brengen.
Toetsing werkelijke rente
€
810.410

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1,5%
afgerond)

Verschil tussen toe te rekenen en toegerekende rente

€
885.399

-/-

€

74.989

-9,25%

Paragraaf lokale heffingen
Algemeen
Deze paragraaf geeft informatie over de uitgangspunten en het doel van de verschillende
gemeentelijke heffingen, het tarievenbeleid en het beleid ten aanzien van de kwijtschelding.
Tarievenbeleid
Alle tarieven zijn in 2018 verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de begroting en daarop
aansluitend de vaststelling van de verordeningen.

Soort

Bezoeker

Grondslag

Per overnachting

Tarief
2018
€ 1,25

OZB
Woning eigenaar

WOZ-waarde

0,1017%

Niet-woningen
gebruiker

WOZ-waarde

0,1089%

Niet-woningen
eigenaar

WOZ-waarde

0,1367%

Eenpersoonshuishouden

€ 194,12

Meerpersoonshuishouden

€ 219,27

Afvalstoffenheffing
Gebruiker

Rioolheffing
Eigenaar

Gebruiker

WOZ waarde woning €
100.000

€ 50,00

WOZ waarde niet woning €
100.000

€ 76,00

waterafvoer (< 75m³)

€ 53,41

Waterafvoer (> 75m³)

€ 74,92

Forensenbelasting
Forensenbelasting

WOZ-waarde

0,2345%

Begraafrecht

Lijkbezorging

€
1.821,00

Recht op urnengraf

Urnengraf

€ 639,00

Lijkbezorgingsrechten

Toeristenbelasting

Precariobelasting
Winkeluitstalling

per m²

€ 4,01

Terras p/m kustkernen

per m² hoogseizoen

€ 7,71

Hondenbelasting
Hondenbelasting

1e hond

€ 67,30

2e hond

€ 118,20

Kennel

€ 219,90

Opbrengsten
Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten 2018 van de diverse heffingen in de gemeente
Veere.
Begroting
primair

Begroting inclusief
wijzigingen

Rekening

Verschil

5.221

5.221

5.229

8

Hondenbelasting

129

129

124

-5

Precariobelasting

164

897

916

19

Forensenbelasting

1.730

1.730

1.653

-77

Toeristenbelasting

5.518

6.018

6.226

208

Rioolheffing

2.030

2.001

2.008

7

Afvalstoffenheffing

2.963

2.980

2.993

13

435

435

370

-65

18.190

19.411

19.519

108

Bedragen x € 1.000
OZB

Lijkbezorgingsrechten

TOTAAL

Toelichting per belastingsoort
Onroerende zaakbelastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) heffen we van eigenaren van woningen en van eigenaren voor de
heffing gebruikers van bedrijfspanden en overige gebouwen. De grondslag voor deze heffing is de
WOZ-waarde (waarde volgens de Wet Onroerende Zaken). De tarieven voor de OZB zijn mede
afhankelijk van de op grond van de WOZ getaxeerde waarden. Deze WOZ-waarden stellen we
jaarlijks vast. De waarden met waardepeildatum 1 januari 2017 gelden voor het tijdvak 2018.
Forensenbelasting
Deze belasting heffen we van personen die niet binnen onze gemeente wonen maar wel een woning
voor zichzelf of hun gezin ter beschikking houden. Als heffingsmaatstaf geldt de waarde van de
onroerende zaak zoals die op grond van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld.

De opbrengst van de forensenbelasting is € 77.000,-- lager dan geraamd. Dit wordt met name
veroorzaakt door de aanpassing van het beleid en afname van het aantal objecten dat in aanmerking
komt voor deze heffing.
Toeristenbelasting
Deze belasting heffen we als algemeen dekkingsmiddel en als een bijdrage in de kosten van de
voorzieningen die de gemeente heeft getroffen in de recreatief-toeristische sfeer. Men moet verblijven
in de gemeente zonder in het bevolkingsregister te zijn opgenomen. Op grond van de verordening is
per persoon per overnachting een bedrag verschuldigd. In bepaalde situaties is de keuze voor een
forfaitaire tariefstelling mogelijk.
De opbrengst van de toeristenbelasting is € 208.000,-- hoger dan het geraamde bedrag. Dit is een
gevolg van een betere bezettingsgraad in zowel het voor- en naseizoen.
Hondenbelasting
Deze belasting heffen we van de houder van een hond. De heffing heeft een fiscaal karakter.
Precariobelasting
Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond heffen we precariobelasting. Sinds 2001 beperken we de heffing van
precariobelasting tot uitstallingen van winkelgoederen, bouwmaterialen en terrassen.
De raming van de precariobelasting is tussentijds substantieel verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door
de heffing op kabels en leidingen. Omdat er op dit moment nog een cassatieprocedure bij de Hoge
Raad is aangespannen door één van de belastingplichtigen, is de definitieve opbrengst van deze
heffing nog niet duidelijk.
Lijkbezorgingsrechten
Op basis van deze verordening heffen we rechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het
door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.
Afvalstoffenheffing
Sinds 2014 is het tarief gekoppeld aan het aantal bewoners, met een tarief voor een
eenpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Tevens bestaat er de
mogelijkheid tot een extra afval bak.
Rioolheffing
Voor de rioolheffing gelden twee grondslagen.
In de eerste plaats wordt een aanslag per aansluiting per Woz-object opgelegd. Met ingang van 2018
wordt deze aanslag gebaseerd op de WOZ waarde. Er gelden hierbij aparte tarieven voor woningen
en niet-woningen.
Daarnaast leggen we een afvoerheffing op naar het waterverbruik.
Kwijtschelding
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het
kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking
komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij
deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken
we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de
aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing.
Sabewa Zeeland heeft problemen met het tijdig afhandelen van de verzoeken om kwijtschelding. Dit
wordt veroorzaakt door de invoering van het nieuwe digitale proces en de daaruit volgende problemen
met de software. Op dit moment (februari 2019) zijn nog niet alle aanvragen over 2018 afgehandeld.
Er dienen nog 26 van de in totaal 153 handmatige verzoeken over 2018 te worden afgehandeld.
Tot nu toe is over het jaar 2018 is er voor € 34.922,-- aan kwijtschelding gemeentelijke belasting
verleend.
Lokale lastendruk
Jaarlijks brengt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)
van de Rijksuniversiteit de Atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een overzicht van de
goedkoopste en duurste gemeenten in Nederland voor wat betreft de woonlasten voor huishoudens.
Het overzicht baseert zich op de tarieven voor OZB, rioolrecht en reinigingsheffing/afvalstoffenheffing.

De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in Veere bedroegen in 2018 € 639. Hiermee scoorde
Veere positie 125 op de lijst van goedkoopste gemeenten in Nederland.
Hieronder een grafiek van de woonlasten van meerpersoonshuishoudens voor de Zeeuwse
gemeenten in 2018.

Kengetallen belastingcapaciteit
Berekening

Rekening
2017

Begroting
2018

Rekening
2018

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZwaarde

267

270

270

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZwaarde

143

150

150

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

236

219

219

D

Eventuele heffingskorting voor een gezin

0

0

0

E

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde
WOZ-waarde (A+B+C-D)

646

639

639

F

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin
in het voorafgaande begrotingsjaar

723

721

721

89%

89%

89%

Belastingcapaciteit (E/F)

Kostendekking tarieven
Vanaf de begroting 2017 moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en
lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna
opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van
de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Veere uitgangspunt.
In de onderstaande gegevens vergelijken we de totale kosten en baten met elkaar en noemen we het
kostendekkingspercentage. Alle heffingen voldoen aan het criterium, maximaal 100% dekking.
Kostendekkendheid rioolheffing (x € 1.000)
Berekening van kostendekkendheid
van de rioolheffing:
Kosten taakveld riolering , inclusief
rente

Begroting 2018
primitief

Begroting 2018 na
wijzigingen

Rekening
2018

1.676

1.754

1.754

Inkomsten taakveld riolering, exclusief
heffing

66

48

55

1.610

1.706

1.699

Overhead

168

129

131

BTW

252

280

280

Totale kosten

2.030

2.116

2.110

Opbrengst heffingen

2.030

2.001

2.008

100,00%

94,61%

95,17%

0

114

102

Netto kosten taakveld

Toe te rekenen kosten

Dekkingspercentage

Inzet voorziening

De stand van de voorziening, na inzet van € 102.000,--, is op 31 december 2018 € 16.712,--. De inzet
van de voorziening nemen we mee in de kadernota 2019.
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing (x € 1.000)
Berekening van kostendekkendheid van
de afvalstoffenheffing:

Begroting
2018 primitief

Begroting 2018 na
wijzigingen

Rekening
2018

2.790

2.952

2.926

Inkomsten taakveld afval, exclusief heffing

295

311

372

Inkomsten taakveld reserves, onttrekking
reserve (inv. perscontainers)

46

44

44

2.449

2.597

2.511

Overhead

122

132

133

BTW

450

501

495

Totale kosten

3.021

3.230

3.138

Opbrengst heffingen

3.021

2.980

2.993

Kosten taakveld afval , inclusief rente

Netto kosten taakveld

Toe te rekenen kosten

Dekkingspercentage

Inzet voorziening

100%

92%

95%

0

250

145

De stand van de voorziening, na inzet van € 145.000,--, is op 31 december 2018 € 388.050,--. De
inzet van de voorziening ten behoeve van egalisatie van tariefstijgingen nemen we mee in de
kadernota 2019.
Kostendekkendheid lijkbezorgingen (x € 1.000)
Berekening van kostendekkendheid van
de lijkbezorgingsrechten:

Begroting
2018 primitief

Begroting 2018 na
wijzigingen

Rekening
2018

414

409

394

2

4

3

412

405

391

Overhead

174

169

170

Totale kosten

586

574

561

Opbrengst lijkbezorgingsrechten

429

469

433

73,14%

81,61%

77,08%

Kosten taakveld begraafplaatsen en
crematoria , inclusief rente
Inkomsten taakveld begraafplaatsen en
crematoria, exclusief heffing
Netto kosten taakveld

Toe te rekenen kosten

Dekkingspercentage

Leges
Omdat we over tal van producten leges heffen geven we in de volgende tabel de kostendekking per
hoofdstuk in de legesverordening weer.
Het kostendekkingspercentage van de leges in 2018 is 96%. In de tabel geven we ook het
kostendekkingspercentage per titel weer en vervolgens per hoofdstuk.
Per hoofdstuk wordt duidelijk dat bij enkele producten de baten hoger zijn dan de kosten. (zie hiervoor
onderstaande tabel).

Paragraaf verbonden partijen
Algemeen
De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting
en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:
 De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn
opgenomen in de begroting;
 De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
 De lijst van verbonden partijen.
Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en
een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een
verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de
gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de
verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de
gemeente.
Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang.
Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op
degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te
verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij
heeft afgevaardigd.
Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang
dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de
programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de
voornemens omtrent verbonden partijen.
Veere
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota “Aanpak voor een goede
samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de VZG vastgesteld. Dit
rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en
opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.
De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen.
Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en
uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.
Indeling
We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën:
 Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7)
 Stichtingen en verenigingen (8)
 Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 12)
1. Gemeenschappelijk Regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
Vestigingsplaats

Borsele

Doel

De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers
op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle,
Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis,
Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Bestuurlijk belang

Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter)
gekozen.

Financieel belang

Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de
garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.

Raadsprogramma

Volksgezondheid en milieu

Jaarrekening 2018
(bijdrage)

Het OLAZ berekent de deelnemende gemeenten de verwerkingskosten van
het afval, die zij in rekening gebracht krijgt van de verwerkers rechtstreeks
door. In 2018 is voor het in stand houden van OLAZ door de gemeente
Veere € 11.151 betaald (€ 0,52 per inwoner). Het voorschottarief voor
brandbaar afval bedroeg € 94 (inclusief € 13,21 afvalstoffenbelasting) per
ton.Voor het GFT bedroegen de verwerkingskosten € 77 per ton. De
(voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedroeg in 2018 € 19,21 per
inwoner. Op basis van nacalculatie worden de werkelijke tarieven
verrekend. Het AB stelt de jaarrekening vast op 27 juni 2019.

Ontwikkelingen

-

Risico's (t.b.v.
risicoparagraaf)

-

Eigen vermogen
1-1-2018

Eigen vermogen
31-12-2018

Vreemd vermogen
1-1-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat
2018

€ 304.378

€ 354.378

€ 11.598.737

€ 11.598.737

€ 50.000

2. Orionis Walcheren
Vestigingsplaats

Vlissingen

Doel

De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de
Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt
mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk
(betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op
participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt
(tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen.

Bestuurlijk belang

Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun
portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het
algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld
met 1 lid van het college van B&W uit elke gemeente.

Financieel belang

De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De
verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel
ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald
voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding
te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de
ontvangen Rijksvergoedingen.

Raadsprogramma

Sociaal Domein

Jaarrekening 2018
(bijdrage)

€ 1.677.943 (inclusief € 329.083 armoedebeleid)

Ontwikkelingen

In de GR Orionis Walcheren is in 2018 gewerkt aan het behalen van de
doelstelling: uitstroom naar werk. Dit is gedaan door een verhoging van de
uitstroom en een beperking van de instroom in de uitkering door de verdere
uitwerking van het plan van aanpak. In 2018 is de eindstand van de
klantaantallen Walchers 83 lager dan begroot (3.073 i.p.v. 3.156, waarvan
155 Veerse klanten). In 2018 heeft de Pilot AO plaatsgevonden, die

succesvol afgerond is. Vanaf half 2018 is gestart met het opstellen van de
nieuwe Kadernota Orionis Walcheren, de eerste uitgangspunten zijn in 2018
in kaart gebracht. Per 1 oktober 2018 is het Project Entry gestopt. Er heeft
een evaluatie avond plaatsgevonden rondom de Entry.
Risico's (t.b.v.
risicoparagraaf)

-

Eigen vermogen
1-1-2018

Eigen vermogen
31-12-2018

Vreemd vermogen
1-1-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat
2018

€ 1.597.000

€ 940.000

€ 35.356.000

€ 34.851.000

€ 940.000

3. De Zeeuwse Muziekschool
Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische
samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal
muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen
woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college
van B&W.

Financieel belang

Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in
Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de
variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen
programma.

Raadsprogramma

Sport, cultuur en recreatie

Jaarrekening 2018
(bijdrage)

€ 179.148

Ontwikkelingen

De Zeeuwse Muziekschool verzorgt muzieklessen bij verenigingen, op
scholen en voor particulieren. Door het project Heel Veere Speelt
realiseren zij nu vanaf 2019 structureel muziekprojecten op alle Veerse
basisscholen. Zij starten in 2018 een project voor muziekactiviteiten voor
ouderen en dementerenden.

Risico's (t.b.v.
risicoparagraaf)

Er is een juridisch geschil over de uittreedsommen te betalen door Sluis en
Vlissingen. Bij een voor de ZMS ongunstige uitspraak is er een risico op
verhoging van de bijdrage van Veere.

Eigen vermogen
1-1-2018

Eigen vermogen
31-12-2018

Vreemd vermogen
1-1-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat
2018

€ 76.256

€ 78.082

€ 882.134

€882.134

€ 1.555

4. Het Zeeuws Archief
Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het
archiefgebied.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Bestuurlijk belang

Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en
uit het college van burgemeester en wethouders.

Financieel belang

Vaste jaarlijkse bijdrage.

Raadsprogramma

Sport, cultuur en recreatie / Overhead

Jaarrekening 2018
(bijdrage)

€ 170.030

Ontwikkelingen

Het Zeeuws Archief verzorgde in 2018 de ontsluiting, beheer en onderhoud
van onze archieven en onze cultuurhistorische collectie. Over het
realiseren van een aansluiting op het e-depot maakten we afspraken. In
februari 2018 was de inventaris van de oude archieven van de stad Veere
gereed. De archiefstukken zijn hiermee voor een groot publiek toegankelijk
gemaakt. Een aantal van onze collectiestukken zijn gerestaureerd.

Risico's (t.b.v.
risicoparagraaf)

-

Eigen vermogen
1-1-2018

Eigen vermogen
31-12-2018

Vreemd vermogen
1-1-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat
2018

€ 1.331.220

€ 1.464.808

€ 2.315.584

€ 1.201.592

€ 76.113

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Vestigingsplaats

Goes

Doel

Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de
publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in
de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op
basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken
uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben
gegeven. De GGD Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te
adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de
samenhang binnen de collectieve preventie en de afstemming daarvan met
de curatieve gezondheidszorg.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad,
inclusief de voorzitter.

Financieel belang

Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal
inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het

aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende
begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.
Raadsprogramma

Volksgezondheid en Milieu

Jaarrekening 2018
(bijdrage)

€ 881.595

Ontwikkelingen

GR GGD
Veilig Thuis en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zijn aan de GR
GGD toegevoegd. Ook is de Wet op de GR-en gewijzigd. Daarom zijn in
2018 de voorbereidingen voor de wijzigingen van GR GGD getroffen. In
2019 wordt de wijziging aan het AB voorgelegd.
Veilig Thuis
Vanwege de wet Meldcode en de Radarfunctie is de formatie van Veilig
Thuis aangepast. Daarmee voldoet Veilig Thuis aan de landelijke norm.

Risico's (t.b.v.
risicoparagraaf)
Eigen vermogen
1-1-2018
€ 3.593.148

Eigen vermogen
31-12-2018
€ 3.305.333

Vreemd vermogen
1-1-2018
€ 22.825.275

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat
2018

€ 4.500.000

€ 0.

6. Veiligheidsregio Zeeland
Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen
en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de
Wet op de Veiligheidsregio’s.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is
belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente
beschikbaar gestelde financiële middelen.

Financieel belang

Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en
vergoedingen.

Raadsprogramma

Veiligheid

Jaarrekening 2018
(bijdrage)

€ 1.716.578 (werkelijk betaalde gemeentelijke bijdrage 2018, jaarcijfers
VRZ zijn nog niet bekend)

Ontwikkelingen

Onder leiding van een nieuwe directeur heeft de VRZ heeft zich verder
ontwikkeld en het verbeterplan Emergo uitgevoerd. De begroting 2019 is
vastgesteld en er is een begin gemaakt met een nieuw regionaal
beleidsplan en regionaal risicoprofiel. De VRZ werkte door aan de
samenvoeging van de meldkamer, wat in 2020 gerealiseerd wordt. Voor
brandweerzorg is er extra aandacht geweest voor het werven van
vrijwilligers, om de brandweerposten operationeel te houden. In 2018 zijn
er diverse calamiteiten en inzetten geweest. Bijzonder was de langdurige

droogte deze zomer met als gevolg de nodige extra inzet en voorbereiding.
Risico's (t.b.v.
risicoparagraaf)

-

Eigen vermogen
1-1-2018

Eigen vermogen
31-12-2018

Vreemd vermogen
1-1-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat
2018

€ 3.407.968

€ 2.309.273

€ 3.488.071

€ 9.719.029

€0

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
Vestigingsplaats

Terneuzen

Doel

De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het
waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening,
toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel,
doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en
dienstverleningsnormen.

Betrokken partijen

Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het
dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.

Bestuurlijk belang

Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente SchouwenDuiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het
dagelijks bestuur van de RUD.

Financieel belang

Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.

Raadsprogramma

Veiligheid

Jaarrekening
2018 (bijdrage)

€ 159.593

Ontwikkelingen

De RUD voert voor Veere een klein deel van de milieutaken uit (verplichte
basistaken), het grootste deel voeren we zelf uit. De RUD plande de aan ons
te leveren producten volgens het pxq systeem (product x hoeveelheid) en
rekende af via een vaste bijdrage. De uitvoering van het door ons
gevraagde milieu toezicht en handhaving liep grotendeels volgens planning.
De geleverde vergunning producten zijn ongeveer de helft minder dan
gepland, vooral omdat hier niet meer vraag naar was. In 2018 besloot het
Algemeen Bestuur van de RUD de afrekening per werkelijk geleverd product
uit te stellen naar 1 januari 2020. Er zitten nog te veel risico's aan.

Risico's (t.b.v.
risicoparagraaf)

-

Eigen vermogen
1-1-2018

Eigen vermogen
31-12-2018

Vreemd vermogen
1-1-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat
2018

€ 798.224

€ 798.224

€ 2.48.456

€ 3.649.805

€0

8. Vereniging Zeeuwse gemeenten
Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar leden. Dit
omvat ook het adviseren van en verlenen van steun aan instellingen in
Zeeland die in het belang van de gemeente werken.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid, uit de raad, het college, de gemeentesecretaris of de
griffier. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Veere.

Financieel belang

De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.

Raadsprogramma

Bestuur en ondersteuning.

Jaarrekening 2018
(bijdrage)

€ 9.401

Ontwikkelingen

Het behartigen van (ook eigen) belangen richting bijvoorbeeld Den Haag,
Provincie en Brussel vraagt steeds meer om een gezamenlijke aanpak via
o.a. de VZG. Ook de strategische agenda en afstemming tussen
portefeuillehouders vindt in VZG-verband plaats. Daarnaast vinden er
gezamenlijke aanbestedingen plaats, bijvoorbeeld met betrekking tot
energie, digitale luchtfoto’s en openbare verlichting. Ook vindt afstemming
van beleid plaats, zoals over ondergrondse kabels en –leidingen. De VZG
biedt verder de mogelijkheid voor het gezamenlijk volgen van cursussen en
het organiseren van themabijeenkomsten/-activiteiten.

Risico's (t.b.v.
risicoparagraaf)

-

Eigen vermogen
1-1-2018

Eigen vermogen
31-12-2018

Vreemd vermogen
1-1-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat
2018

€ 13.946

€ 7.378

€ 208.999

€ 309.305

- € 6.568

9. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC)
Vestigingsplaats

Terneuzen

Doel

De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning en regie van
voertuigen voor doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de
gemeente valt.

Betrokken partijen

Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de
provincie Zeeland zijn aandeelhouder.

Bestuurlijk belang

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke
Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de
vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en
Vlissingen) in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene
vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de
GVC. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de
aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld.

Financieel belang

De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente
aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of
winst van de onderneming.

Raadsprogramma

Sociaal Domein

Jaarrekening 2018
(bijdrage)

€ 584.261 (centralekosten en vervoerskosten Wmo vervoer)
€ 295.157 (centralekosten en vervoerskosten leerlingenvervoer
-------------€ 879.418

Ontwikkelingen

De werkwijze met de GVC wordt gecontinueerd in samenhang met de
aanbesteding doelgroepenvervoer in 2019.

Risico's (t.b.v.
risicoparagraaf)

--

Eigen vermogen
1-1-2018

Eigen vermogen
31-12-2018

Vreemd vermogen
1-1-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat
2018

€

€

€

€

€0

304.994

304.994

198.084

198.084

10. Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag
mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Betrokken partijen

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.

Bestuurlijk belang

Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de
aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De
waarde van deze aandelen fluctueert constant.

Raadsprogramma

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening 2018
(bijdrage)

€ 20.007 dividend ontvangen.

Ontwikkelingen

Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen
voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank.
Over 2018 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van € 337
miljoen (2017: € 393 miljoen).
Gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten acht de
bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte
nettowinst 2019.

Risico's (t.b.v.
risicoparagraaf)

-

Eigen vermogen
1-1-2018

Eigen vermogen
31-12-2018

Vreemd vermogen
1-1-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat
2018

€ 4.687

€ 4.991

€ 135.041

€ 132.518

€ 337

(bedragen in miljoenen euro's)
11. P.Z.E.M. N.V.
Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het
gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.

Betrokken partijen

Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, GoereeOverflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van
aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste
aandelenkapitaal (2,79%).

Financieel belang

Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%.
Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V.
gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de
gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot
dit bedrag.

Raadsprogramma

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening 2018
(bijdrage)

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in het aandelenkapitaal. We
hebben in 2018 ook geen dividend ontvangen.

Ontwikkelingen

Na een bewogen jaar in 2017, met de verkoop van een aantal onderdelen,
was 2018 een relatief rustig jaar voor PZEM. In 2018 is PZEM verder
gegaan met het onderzoek naar herstructurering van de overgebleven
onderneming.
De tweede helft van 2018 heeft in het teken gestaan van het onderzoek
naar de omhanging van de aandelen in Evides N.V. Een werkgroep van
ambtenaren van PZEM, Provincie en deelnemende gemeenten heeft
onderzoek gedaan naar mogelijke scenario's voor het omhanging van de
aandelen van PZEM naar de aandeelhouders. In 2019 gaat dit onderzoek

verder en neemt de AvA hier ook een besluit over.

Risico's (t.b.v.
risicoparagraaf)

Op de balans van de gemeente zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd
tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de gemeente over
haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag. De gemeente
heeft geen garanties of leningen aan PZEM N.V. verstrekt. Als de
energieprijzen aanhoudend laag blijven, is PZEM N.V. financieel niet
langer in staat om de kerncentrale te financieren. Vanwege het nationaal
belang van de kerncentrale hebben zowel de commissie Balkenende als
ook de aandeelhouders aangegeven dat voor een oplossing van dit
probleem het Rijk hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Eigen vermogen
1-1-2018

Eigen vermogen
31-12-2018

Vreemd vermogen
1-1-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat
2018

€ 1.374

€ 1.374

€ 931

€ 931

0

(bedragen in miljoenen euro's)
12. Walcherse Archeologische Dienst
Vestigingsplaats

Middelburg, Vlissingen en Veere

Doel

Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het
gemeentelijk archeologiebeleid.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg.

Bestuurlijk belang

Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk
archeologiebeleid.

Financieel belang

Met een eigen archeologiebeleid en -dienst voldoen we met relatief
beperkte kosten aan de wettelijke eisen en besparen we tijd en kosten.

Raadsprogramma

Sport, cultuur en recreatie

Jaarrekening 2018
(bijdrage)

€ 67.866,85

Ontwikkelingen

De WAD heeft net als in andere jaren het gemeentelijk archeologiebeleid
vertaald in paragrafen voor nieuwe bestemmingsplannen en herzieningen
van bestaande bestemmingsplannen, maar ook in ontwikkelingsvisies en
ruimtelijke onderbouwingen van verschillende ontwikkelingen. De
aanstaande Omgevingswet en omgevingsvisie vroeg ook veel aandacht in
de vorm van workshops en brainstormsessies. Ook heeft de WAD
veelvuldig geadviseerd bij vergunningaanvragen en daarbij gelet op een
juiste toepassing van de regels uit de bestemmingsplannen. Hierbij is altijd
een oog gehouden op een pragmatische benadering. Daarnaast heeft de
WAD veel aan publiekswerking gedaan om het draagvlak voor de
archeologie verder te verbreden en ook om verantwoording af te leggen
voor noodzakelijk geachte onderzoeken.
Projecten binnen de gemeente Veere, waarbij (erg) veel inzet van WAD
gemoeid is geweest:
 Vooronderzoek Singelgebied Domburg
 Voorbereiding, aanbesteding en directievoering opgravingen

Singelgebied Domburg
 Voorbereiding en begeleiding opgraving Noordstraat-Smidstraat
Zoutelande
 Advisering archeologisch onderzoek bij verschillende (mogelijke)
ontwikkelingen in Domburg
 Advisering bij verschillende projecten Waterschap
Natuurvriendelijke oevers
 Noodonderzoek opgraving begravingen in Oostkapelle
 Veel begeleidingen van de vele infrastructurele en rioolwerken in
de gemeente
Op publieksvlak twee projecten:
 Virtuele tijdreis Veere. Dit project ondervond in 2018 veel
vorderingen, nadat ook de financiering, mede via gemeenteraad,
verzekerd is. Veel tijd besteedt de WAD aan de historische
onderbouwing van de virtuele reconstructie van de geschiedenis
van de stad.
Het in december 2017 gepresenteerde publieksboek Zeeën van Tijd over
de archeologie in Domburg en op het Oostkapelse strand is inmiddels bijna
uitverkocht (van de 750 stuks nog maar 25 over). Opbrengsten van de
verkoop zijn voor de gemeente.
Risico's (t.b.v.
risicoparagraaf)

-

Eigen vermogen
1-1-2018

Eigen vermogen
31-12-2018

Vreemd vermogen
1-1-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat
2018

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we aan hoe we omgaan met het beheren van
onze kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn objecten als wegen, bomen, bruggen, lichtmasten,
gebouwen, riolering etc. We noemen het kapitaalgoederen omdat er veel van het vermogen (kapitaal)
van de gemeente in zit.
Voor alle kapitaalgoederen stellen we beheerplannen op. Deze plannen worden afhankelijk van het
soort kapitaalgoed iedere 5 tot 10 jaar geactualiseerd.
In die beheerplannen geven we een antwoord op de volgende vragen:
* Wat moeten we beheren (areaal)?
* Op welk niveau gaan we beheren? Of, met andere woorden: hoe netjes moet het er uit zien?
* Welke maatregelen zijn daarvoor nodig?
* Hoeveel gaat dat dan kosten?
In deze paragraaf geven we per soort kapitaalgoed een toelichting op het beheerplan. In de toelichting
staat of we de belangrijkste beheerdoelen hebben gerealiseerd.
Per beheerplan geven we aan welke middelen de gemeente in 2018 heeft ingezet voor de uitvoering
(zowel in de exploitatie als in investeringen).
Algemene beheerdoelen Openbare Ruimte
Met de term openbare ruimte bedoelen we de buitenruimte in kernen die voor iedereen vrij
toegankelijk is. Die ruimte bestaat uit diverse elementen, zoals parken en plantsoenen, wegen,
stoepen, parkeerplaatsen, lichtmasten, bruggen, etc. De beheerplannen die betrekking hebben op de
openbare ruimte zijn:
1. Groen,
2. Wegen,
3. Openbare verlichting,
4. Civieltechnische kunstwerken,
5. Duingebied.
Voor de inwoners zijn de diverse onderdelen minder relevant. Zij kijken veel meer naar hun omgeving
als geheel. We hebben daarom voor het uiterlijk aanzien van de hele openbare ruimte ook een
algemeen beheerdoel geformuleerd. We gebruiken hiervoor de Kwaliteitscatalogus Veere welke is
gebaseerd op de landelijke meetlat van het CROW (Centrum voor Research en Onderzoek
Wegenbouwsector). De Kwaliteitscatalogus Veere varieert van A (uitstekend) tot D (slecht). In het
groenbeleidsplan 2012-2022 wordt onderscheid gemaakt in 3 zones:
- Centrumzone – niveau A/B
- Woon/werkzone – niveau B/C
- Landschaps- en recreatie zone – niveau B/C
In 2018 hebben we twee maal gemeten of we aan de beheerdoelen hebben voldaan. Een keer in juli
en een keer in september. Uit de inspecties blijkt dat we de afgesproken doelen in het algemeen
halen. Voor het onderdeel schoon (zwerfvuil) scoorden we zelfs boven het gevraagde niveau. Voor
het onderdeel onkruid op verhardingen voldeden we voor het eerst aan het beheerdoel, niveau B.
Groen
Actualiteit van het beheerplan
Het Groen beleids- en beheerplan 2012-2022 is in februari 2013 door de Raad vastgesteld. Het plan
omvat een groenstructuurvisie, een groenbeheervisie en een deel met de beschrijving van het
geautomatiseerd groenbeheersysteem.
Realisatie beheerdoelen en budgetten
In het plan gaan we uit van de kwaliteitsniveaus zoals vastgesteld in de Kwaliteitscatalogus Veere.
Gemiddeld voldeden we in 2018 aan de gestelde doelen uit het beheerplan. De kwaliteit van bomen
en gras bleef achter bij het afgesproken beheerdoel. Voor bomen is de verminderde vitaliteit als
gevolg van ziekten en plagen, maar ook de invloed van de zeewind de belangrijkste oorzaak dat de
kwaliteit achterblijft. Voor gras geldt dat we daar geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen
gebruiken. Hierdoor is onkruid in de grasmatten onvermijdelijk. Het is de vraag in hoeverre dat de

beleving door de inwoners van het gras negatief beïnvloed. Er is geen budgetoverschrijding of
onderschrijding.
Ontwikkelingen
In 2018 is de kwaliteit van ons bomenbestand verder afgenomen. Diverse boomziektes bedreigden de
bomen. Naast de al langer bekende iepenziekte en de kastanje bloedingsziekte rukte ook de
essentaksterfte op. Deze ziekte is een grote bedreiging voor onze essen. Onze bomen zijn door de
natuurlijke omstandigheden (zoute wind) al erg kwetsbaar voor ziekten. In 2018 zijn we gestart met
het opstellen van een bomenplan. We hebben de bomen geïnspecteerd en verwerken nu de
resultaten. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met diverse stakeholders (zie het programma sport,
cultuur en recreatie).
Openbaar groen
Exploitatiebedragen

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

643

659

656

Tabel: Groenbeheerplan
Wegen
Actualiteit van het beheerplan
De onderliggende visie voor wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. We
hebben er toen voor gekozen om te werken volgens de landelijk methode “Rationeel Wegbeheer” van
het CROW. In oktober 2016 is door de Raad het nieuwe wegbeheerplan 2017 tot en met 2020
vastgesteld. In de meerjarenbegroting maakten we gedurende de looptijd middelen vrij voor de
realisatie van het beheerplan.
Beheerdoelen
In 2018 gaan we voor ambitieniveau ‘C’.
In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. We maken daarbij gebruik van de
CROW methode “rationeel wegbeheer”. Deze methode kent vijf categorieën; A+, A, B,C,D en
A+(Uitstekend), B (goed), C (binnenkort onderhoud nodig). D is achterstallig onderhoud. De
doelstelling voor de planperiode is het opheffen van het achterstallig onderhoud en minimaal voldoen
aan niveau C. Eind 2016 was er bij 20 % van het wegareaal sprake van achterstallig onderhoud.
Halverwege 2018 was er nog bij 11% van de wegen sprake van achterstallig onderhoud.
Ambitieniveau C is daarmee net niet gehaald (daarvoor is en score van 90% C of hoger nodig).
Maatregelen en budgetten
In 2018 is het geplande groot onderhoud uitgevoerd. Er is ook een behoorlijk slag gemaakt met klein
onderhoud. Door capaciteitsgebrek bij de aannemer is een deel van het klein onderhoud uitgevoerd in
2019.
Ontwikkelingen
De Zeeuwse overheden hebben afgesproken om meer samen te werken in wegbeheer. In 2018 is een
gezamenlijke benchmark uitgevoerd. Door betere samenwerking en afstemming tussen de
nutsbedrijven en de gemeente is de stagnatie door te laat starten en afronden van
nutswerkzaamheden afgenomen. Maar het blijft een aandachtspunt.
Wegbeheerplan
Exploitatiebedragen
(exclusief uren)

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

933

1.248

1.248

Tabel: Wegbeheerplan
Openbare verlichting
Actualiteit van het beheerplan
In december 2016 stelde de Raad de tussentijdse actualisatie van het beleids- en beheerplan vast.
Het beheerplan loopt van 2017 tot en met 2020.
Beheerdoelen

De komende jaren voorzien we de helft van alle lichtmasten van energiezuinige armaturen in
combinatie met passief dimmen. De in 2017 opgelopen achterstand is in 2018 niet ingelopen maar
groter geworden. De oorzaak ligt extern. Zeeuws breed zijn we bezig geweest met het ontbinden van
het contract met een aannemer en het organiseren van een nieuwe aanbesteding. In 2019 en 2020
hopen we de achterstanden in te lopen zodat vanaf 2021 het onderhoud weer volgens planning
verloopt.
Met het waterschap zijn in 2018 principe-afspraken gemaakt over de overdracht van lichtmasten. In
2019 volgt een voorstel om 6% van het areaal over te dragen aan het waterschap. Hiermee komen we
tegemoet aan de doelstelling het aantal lichtmasten dat we beheren te verminderen met 10%.
Maatregelen
Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting kopen we als Zeeuwse overheden gezamenlijk
in. Op basis van het beheerplan is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor 2018. We stemmen de
uitvoering zoveel mogelijk af op andere onderhoudswerkzaamheden. Het programma is bij lange na
niet gerealiseerd door eerdergenoemde problemen. Een deel van het budget is niet uitgegeven en
boeken we over naar 2019.
Ontwikkelingen
In 2018 stelden we nieuw beleid vast voor licht en donker. Dit heeft invloed op het beheerplan. In 2019
passen we het beheerplan hierop tussentijds aan.
Openbare verlichting

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

418

0

0

Investeringsbedragen
Tabel: Beheerplan openbare verlichting

Civieltechnische kunstwerken
Actualiteit van het beheerplan
In oktober 2016 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en trappen door
de raad vastgesteld. Het plan loopt tot en met 2020.
Beheerdoelen en budgetten
De doelstelling van het plan is om achterstallig onderhoud te voorkomen. In 2018 voerden we al het
noodzakelijke vervangingsonderhoud uit. Het achterstallig onderhoud is volledig ingelopen.
Voor het uiterlijk van kunstwerken maken we gebruik van een zes puntenschaal. Niveau 1 is
uitstekend en niveau 6 is zeer slecht. We streven naar niveau 4 (matig). Dit is het niveau waarop het
object veilig is te gebruiken tegen de laagste onderhoudslast. Eind 2018 voldeden al onze
kunstwerken aan dit niveau. Er zijn geen budgettaire afwijkingen.
Ontwikkelingen
Bij kunstwerken maakten we incidenteel (nog) gebruik van FSC-hardhout. Dit is niet duurzaam en ook
moeilijk verkrijgbaar. We hebben in 2018 wel meer alternatieven als bamboe composiet en recycle
kunststof toegepast. De komende jaren gaan we nog meer experimenten doen met meer duurzame
materialen.
Civieltechnische kunstwerken

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

73

236

233

Exploitatiebedragen
Tabel: Beheerplan civieltechnische kunstwerken

Gebouwenbeheer
Actualiteit van het beheerplan
In 2014 is het beheerplan geactualiseerd. Voor de uitvoering hiervan zijn in de begroting voldoende
financiële middelen beschikbaar.
Beheerdoelen
Alle onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen doen we op basis van het
“Beheerplan onderhoud gebouwen en bouwwerken”. In het beheerplan staan alle bestaande

gemeentelijke gebouwen, maar ook bouwwerken zoals de stadsmuren van Veere. Per gebouw is
bepaald wat het onderhoudsdoel is en op welk niveau we het gebouw onderhouden. Er zijn 6 niveaus
van onderhoud: 6 is zeer slecht en 1 uitstekend.
Het basisdoel is niveau 3. Dit houdt in dat we alle gebouwen voor zo min mogelijk kosten in stand
houden. Voor representatieve gebouwen (zoals het gemeentehuis en de mfa’s) kiezen we voor niveau
2. Bij deze gebouwen vinden we het belangrijk(er) dat ze er verzorgd uitzien. Voor overige gebouwen
kiezen we voor niveau 4. Hier gaat het om de gebouwen die we op termijn af willen stoten of die nu
geen functie hebben.
Maatregelen en budgetten
Alle geplande onderhoudsmaatregelen zijn uitgevoerd conform het beheerplan. Er waren geen
onverwachte uitgaven.
Diverse projecten zijn gestart in 2018 maar nog niet afgerond. Deze projecten zijn het
professionaliseren van het vastgoed, het borgen van de installatieverantwoordelijkheid en het
energiezuiniger maken van de gemeentelijke gebouwen. Vooral het laatste project is vertraagd als
gevolg van de onzekerheid over de toekomst van het maatschappelijk vastgoed.
In 2018 is de restauratie van de stadsmuren voorbereid. De uitvoering start in het voorjaar van 2019.
Ontwikkelingen
In december 2016 stelde de raad het Uitvoeringsprogramma Accommodaties vast. In 2018 bleek dat
de kosten veel hoger uitpakten dan in eerste instantie geraamd. Het college heeft besloten tot een
heroverweging van de uitvoeringsagenda. Deze heroverweging is nog niet afgerond.
Begroting
2018

Begroting na
wijziging
2018

Rekening
2018

Stand per 1-1-2018

323

323

323

Toevoeging aan de
voorziening

1.078

1.078

1.078

Uitgaven

792

792

792

Saldo

609

609

609

Gebouwenbeheer

Exploitatiebedragen

Tabel : Gebouwenbeheerplan
Riolering
Actualiteit van het beheerplan
Voor de planperiode 2015-2019 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) in november
2014 door de raad vastgesteld. In 2018 is gestart met de voorbereidingen voor een nieuw verbreed
GRP. Dit vGRP leggen we via het IOB-proces in 2019 voor aan de raad.
Beheerdoelen
Volgens de Wet milieubeheer hebben we een zorgplicht voor riolering. Het verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (vGRP) geeft aan hoe we hier vorm aan geven. De belangrijkste doelen zijn:
* vuil water in het oppervlaktewater zo veel mogelijk voorkomen,
* (grond)wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen.
In het vGRP staat ook hoe we omgaan met de (grond)waterhuishouding. De technische uitwerking
vindt plaats in operationele plannen. In het vGRP anticiperen we op een aantal ontwikkelingen. De
belangrijkste ontwikkeling is de klimaatontwikkeling: meer wateroverlast, maar ook meer perioden van
droogte.
Maatregelen en budgetten
In 2018 is bijna al het geplande onderhoud uitgevoerd. Zowel de onderhoudswerkzaamheden, maar
ook de werkzaamheden om het systeem te verbeteren en minder kwetsbaar te maken voor
klimaatverandering. Er is wel geschoven binnen het budget om onverwachte uitgaven aan het vrij
verval riool te dekken. Er zijn verder geen afwijkingen.
Ontwikkelingen

In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de klimaatstresstest, die in 2019 is uitgevoerd.
De klimaatstresstest is de opmaat voor het ontwikkelen van beleid voor klimaatadaptatie en input voor
het vernieuwen van het vGRP in 2019.
Riolering

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

692

921

652

Investeringsbedragen
Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan

Duingebied voorzieningen
Actualiteit van het beheerplan
In 2013 is tegelijk met de overdracht van onderhoudswerkzaamheden aan de Stichting
Strandexploitatie Veere een nieuw beheerplan gemaakt. In 2014 stelde het college het beheerplan
vast. Het beheerplan heeft een looptijd van 4 jaar. In de loop van 2016 bleek dat vooral voor het groot
onderhoud meer budget nodig is om achterstallig onderhoud te voorkomen. Daarom is het plan in
2017 tussentijds bijgesteld. Zo konden we in 2018 noodzakelijk onderhoud versneld uitvoeren. Het
plan was daarmee nog voldoende actueel om ook voor de komende contractperiode te dienen.
Beheerdoelen
Het beheerplan Strand en Duingebied voorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van
de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft de duinovergangen,
wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken, etc. In het plan staat welke kwaliteit de
voorzieningen moeten hebben, welke kosten ermee zijn gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of
SSV).
We hanteren in dit beheerplan ook de meetlat van CROW: van A+(zeer goed) tot D (slecht). Net als in
de kernen kiezen we voor niveau B (voldoende) en op in het zicht lopende locaties voor A.
Maatregelen en budgetten
De SSV voerde op basis van hun inbestedingsopdracht het regulier en klein onderhoud uit aan de
voorzieningen. De gemeente heeft vorig jaar twee maal geïnspecteerd of de SSV aan de gevraagde
kwaliteitsdoelstellingen heeft voldaan. In 2018 heeft de SSV de gevraagde kwaliteit geleverd.
De gemeente heeft conform de afspraken groot onderhoud uitgevoerd. Achterstallig onderhoud is
ingelopen door de vervanging en/of renovatie van diverse trappen. In 2018 is gestart met de
voorbereidingen voor het vervangen van duinpaden. Deze renovatie kon niet meer in 2018 worden
uitgevoerd en is gestart in 2019. Het budget hiervoor is overgeboekt naar 2019.
Ontwikkelingen
Begin 2018 is de eventuele samenwerking tussen het waterschap en de gemeente Vlissingen op het
gebied van het onderhoud aan stranden en duinen afgeketst. Eind 2019 is de Provincie gestart met
een bemiddelingspoging.
Duingebiedvoorzieningen
Exploitatiebedragen

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

238

225

75

Tabel: Beheerplan duinvoorzieningen
Stadshaven Veere
Actualiteit van het beheerplan
Voor het onderhoud van de Stadshaven is een apart beheerplan. Dit plan is in 2015 vastgesteld. Het
plan heeft een looptijd tot en met 2022. In 2016 is een deel van het onderhoud overgedragen aan de
jachtclub Veere.
Beheerdoelen
We willen de historische haven bewaren en in stand houden.
Maatregelen en budgetten

Alle jachthavenvoorzieningen zijn in erfpacht overgedragen aan de jachtclub. De gemeente zorgt voor
de overige kades, keerwanden, etc. In 2018 zij we gestart met de restauratie van de kademuren. Deze
werkzaamheden lopen door in 2019. De budgetten zijn toereikend gebleken.
Stadshaven Veere

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

Exploitatiebedragen

46

46

46

Kleine bouwwerken
Kleine gemeentelijke bouwwerken (zoals tuinmuren, kerkmuren, praathuisjes, historische bushaltes,
etc.) hebben vaak een cultuurhistorische waarde. Deze bouwwerken zijn in 2016 geïnventariseerd en
geïnspecteerd. Aan de hand hiervan is een uitvoeringplan opgesteld. In 2018 zijn diverse bouwwerken
in orde gebracht. Een deel is inmiddels ook overgedragen aan buren of kerkbesturen. De overdracht
van een aantal objecten loopt nog.
Kleine bouwwerken

Begroting
2018

Begroting na wijziging
2018

Rekening 2018

16

26

4

Exploitatiebedragen
Overzicht beheerplannen
Beleidsterrein

Looptijd
beheersplan

Datum besluitvorming
beheerplan

Duingebied
voorzieningen

2014 - 2020

Vastgesteld februari 2014,
tussentijds geactualiseerd 2016

2019

Gebouwen

2015 - 2019

Vaststelling november 2015

2019

Groen

2012 - 2022

Vastgesteld februari 2013

2021

Openbare
verlichting

2017 - 2020

Vaststelling december 2016

2020

Riolering

2015 - 2019

Vastgesteld november 2014

2018

Stadshaven Veere

2014 - 2023

Vastgesteld juli 2015

2022

Wegen

2017 – 2020

Vastgesteld oktober 2016

2020

Civieltechnische
kunstwerken

2017 - 2020

Vastgesteld oktober 2016

2020

N.v.t.

N.v.t.

Kleine
bouwwerken

N.v.t.

Tabel: Overzicht beheerplannen

Herziening/evaluatie

Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen
Inleiding
De gemeente Veere ziet het belang van risicomanagement. Zo beheersen we de risico’s die de
bedrijfsvoering kunnen belemmeren. In deze paragraaf leggen we een relatie tussen de risico’s en de
financiële weerstand.
Deze paragraaf is een onderdeel van het risicomanagementproces en geeft inzicht in het
weerstandsvermogen van de gemeente Veere. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële
draagkracht van de gemeente als zich tegenvallers voordoen.
De paragraaf geeft in het kort weer waar de uitgangspunten van risicomanagement zijn vastgelegd
(beleid) en uit welke componenten het weerstandsvermogen bestaat. Verder geven we inzicht in de
opbouw van het risicoprofiel (de gesignaleerde risico’s), de opbouw van de weerstandscapaciteit (vrije
middelen om de gesignaleerde risico’s in financiële zin op te kunnen vangen), het
weerstandsvermogen (koppeling van de risico’s en de weerstandscapaciteit) en de kengetallen.
Risicomanagementbeleid
Het beleid (uitgangspunten en werkwijze) en dat de gemeente voert ten aanzien van
risicomanagement staat in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement.
De gemeente is verplicht zowel in de programmabegroting als in de programmarekening de risico’s te
vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden.
In de beleidsnota is ook vastgelegd dat we in de bestuurlijke rapportages rapporteren over de
financiële positie. Bij het opstellen van de programmabegroting, de bestuurlijke tussenrapportages en
jaarrekening moet er een zo goed mogelijk beeld van kwantificeer-bare risico’s aanwezig zijn. Dat
betekent niet dat in de gemeentelijke huishouding geen financiële risico’s meer aanwezig zouden zijn.
Net als iedere andere organisatie heeft ook de gemeente bij het uitvoeren van haar taken te maken
met onzekerheden die kunnen leiden tot (financiële) nadelen.
Wat is weerstandsvermogen?
Het weerstandsvermogen bestaat uit:
 De weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente
beschikt om niet begrote kosten te dekken.
 Alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis
kunnen zijn.
Voorwaarden in een continu proces
Risicomanagement heeft op het niveau van de raad, het college en het ambtelijk management een
structurele plek gekregen binnen de planning- en controlcyclus.
Eén van de voorwaarden voor een adequaat risicomanagement is dat bestuurlijke doelstellingen voor
programma’s, strategische projecten en grondexploitaties helder zijn. Verder is het noodzakelijk dat
zowel bestuur als management zich bewust zijn dat risicomanagement onderdeel is van het normaal
besturen en managen van de gemeente. Dit betekent dat we het inventariseren van risico’s, het
inschatten ervan en het treffen van beheersmaatregelen voortdurend in de praktijk toepassen.
Risico-inventarisatie
We hebben de risico’s systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Er zijn 75 risico’s in beeld
gebracht. Verder is inzichtelijk wat de risicoscore (kans x gevolg) is voor en na het implementeren van
beheersmaatregelen. Om een risicoweging mogelijk te kunnen maken zijn alle risico’s gewogen op
kans van voorkomen en financieel gevolg. Voor de kans en het gevolg zijn scoreklassen gedefinieerd
waardoor de uiteindelijke risicoscore ligt tussen de 0 (minimaal) en 25 (maximaal). De gemiddelde
risicoscore voor de gemeente is 6,3.
Beheersmaatregelen
We vergelijken de gemiddelde risicoscore (kans x gevolg) voor en na de maatregelen, wat de invloed
van de gedefinieerde beheersmaatregel laat zien. De getroffen maatregelen zijn bedoeld om óf de
kans van een risico te verlagen óf de gevolgen te reduceren. Hierdoor neemt de risicoscore af en zal

de totale impact van de risico’s op de organisatie afnemen. Beheersmaatregelen zijn te
onderscheiden in twee categorieën: financieringsmaatregelen en control-maatregelen.
Een financieringsmaatregel is een maatregel waarbij het risico niet gereduceerd wordt, maar dat er
financieel gezien dekking voorhanden is als het risico zich daadwerkelijk voordoet. Om
risicomanagement effectief te laten zijn is het daarnaast wenselijk om bij het benoemen van
beheersmaatregelen ook te kijken naar ‘control-maatregelen’. Dit zijn maatregelen die de kans van
optreden of de directe gevolgen van een risico kunnen reduceren.
De risicokaart
Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van de risico’s naar kans, optreden en gevolg, gebruiken we
de risicokaart (zie hieronder). De nummers gevende aantallen risico’s weer die zich in het
desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Dit maakt inzichtelijk hoe de risico’s zijn verdeeld
over het groene, oranje en rode gebied.

Een risicoscore in het groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie.
Risico’s die in het oranje gebied zitten vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel
gevaar voor de continuïteit van de organisatie, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een
bedreiging gaan vormen. Het is aan te raden niet te lang te wachten met het uitvoeren van
beheersmaatregelen.
Uit de risicokaart blijkt dat er zich relatief veel risico’s in de groen en oranje zone bevinden
(onder/midden) in de risicokaart. Bij beheersing van deze risico’s die veel voorkomen kunnen we op
korte termijn kostenreductie realiseren. Op langere termijn kunnen we serieuze bedreigingen van de
continuïteit van de bedrijfsvoering voorkomen. Een risico dat zich in het rode gebied bevindt, vereist
directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt.
Weerstandscapaciteit
Met het risicoprofiel van de gemeente Veere kunnen we bepalen hoeveel geld nodig is om alle risico’s
te kunnen financieren. De benodigde weerstandscapaciteit berekenen we met een risicosimulatie.
Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico’s zich én
tegelijk, én in hun maximale omvang voordoen. Door deze benadering kunnen we op een
verantwoorde manier minder vermogen aanhouden. In totaal zijn er voor de gemeente 85 risico’s
geïdentificeerd en gekwantificeerd. Als we rekening houden met de kans op voorkomen en verwacht
geldelijk gevolg stellen we vast dat van de simulaties het totale risicobedrag ca € 5,5 miljoen bedraagt.
Risico top 10
In de hiernavolgende tabel geven we de top 10 risico’s van de gemeente Veere weer, gerangschikt
naar financiële impact. Het percentage geeft in grote lijnen de weging van het betreffende risico aan
t.o.v. het totaal aan risico’s.
Risico

Gevolgen

Invloed

2019

1

Grondexploitaties,
marktwaarde versus
boekwaarde.

Grondexploitaties die nu in voorbereiding zijn,
moeten voor december 2019 in exploitatie
genomen worden; hiermee kunnen we
voorkomen dat er een afboeking moet
plaatsvinden als de boekwaarde hoger is dan
de bestemmingswaarde.

2

Het niet uitwerken van
diverse onderdelen
van het
project/programma
Veelzijdig Veere en
Oostwatering.

Tijdens de uitwerking van de onderdelen zal
blijken of de diverse onderdelen c.q. de
gestelde doelen al dan niet budgettair neutraal
uitvoerbaar zijn. Het niet verbeteren van de
ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de
historische stad Veere en omgeving.

8,46%

2

3

Afhankelijkheid van
leveranciers ICT.

Door de afhankelijkheid van voornamelijk één
leverancier lopen we risico wanneer deze
failliet gaat. Bij faillissement van een
leverancier functioneren systemen niet meer en
moeten we extra kosten maken om alles weer
op de rit te krijgen.

6,48%

3

4

Geen dekking voor
realisatie totale
uitvoeringsagenda
Maatschappelijk
Vastgoed.

6,45%

10

5

Schadevergoedingen
betalen na rechterlijke
uitspraak.

In de praktijk komt het voor dat er in juridische
zaken met bedrijven de rechter een
schadeclaim toekent (bijvoorbeeld i.v.m.
derving van inkomsten).

3,77%

4

6

Het (niet) nakomen
van gewekte
verwachtingen in de
samenleving.

Er ontstaat een slecht imago als we niets met
plannen uit samenleving doen. Als we wel
geheel of gedeeltelijk voldoen aan verwachting
kan dit leiden tot hogere kosten.

2,56%

5

7

Hogere aanneemsom
dan geraamd als
gevolg van
marktontwikkeling.

O.a. op het gebied van vastgoed is er sprake
van marktwerking en bestaat het risico dat er
aanvullend budget nodig is om doelen te
bereiken.

2,30%

7

8

Verhoging van de
jaarlijkse bijdrage per
inwoner aan
gemeenschappelijke
regelingen.

Op verschillende manieren proberen we grip te
krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Er
kan sprake zijn van een overschrijding van de
begroting met een hogere bijdrage voor de
deelnemers.

2,30%

6

9

Minder
parkeeropbrengsten
ontvangen.

We lopen het risico dat we de ramingen van
parkeeropbrengsten niet halen. De werkelijke
realisatie is op een dusdanig laat tijdstip
bekend dat we geen tussentijdse maatregelen
kunnen nemen in de zin van een bijraming.

1,79%

N

10

Ontvlechting Porthos
per 1-1-2020.

Met de ontvlechting van Porthos zijn mogelijk
frictiekosten gemoeid als medewerkers niet
herplaatst kunnen worden

1,53%

N

Door verschillende oorzaken voorzien we dat
de investeringskosten stijgen. Als we geen
dekking vinden voor deze hogere kosten loopt
de realisatie van de uitvoeringsagenda gevaar.

Tabel: Top 10 risico’s rekening 2018.

41,61%

1

De top 10 is ten opzichte van de laatste rapportage gewijzigd. Dit komt door nieuwe risico’s en een
wijziging in kwantificering van bestaande risico’s. In bovenstaande tabel staat in de kolom 2019 de
positie in de top 10 in de begroting 2019 (opgesteld in het najaar 2018). Met een (N) betekent een
nieuw risico in de top 10 van 2018. In vergelijking met de begroting 2019 zijn de volgende risico’s
nieuw:
1. Minder parkeeropbrengsten dan geraamd.
2. Ontvlechting Porthos per 1-1-2020.
De volgende risico’s zijn er nog wel maar staan niet meer in de top 10:
1. Gegevens zijn niet beschikbaar, kwalitatief slecht.
2. Bodemverontreiniging.
Risico’s en weerstandscapaciteit
Om de risico’s te kunnen opvangen is het van belang dat de gemeente over een buffer beschikt die
hiervoor voldoende is, de zogenaamde weerstandscapaciteit.
Onbenutte belastingcapaciteit
Hieronder verstaan we de mogelijkheid die de gemeente heeft om de belastingen te verhogen. Bij
tarieven waar kostendekking een rol speelt is van onbenutte belasting-capaciteit sprake, als er nog
geen volledige kostendekking is gerealiseerd. Aan de hoogte van de overige tarieven is theoretisch
geen bovengrens gesteld; de gemeente kan deze echter niet tot in het oneindige verhogen. De
onbenutte belastingcapaciteit maakt geen onderdeel uit van de berekening van de
weerstandscapaciteit.
Onvoorziene uitgaven
Voor onvoorziene uitgaven zijn in de begroting jaarlijks bedragen opgenomen van € 100.000 voor
eenmalige en jaarlijks € 25.000 tot en met 2022 voor structurele uitgaven.
Vrij besteedbare reserves
Als vrij besteedbare reserves beschouwen wij de algemene reserves en de bestemmings-reserves.
Stille reserves
Van stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bepaalde activa hoger is dan de op de
balans opgenomen boekwaarde. De aanwezigheid van dergelijke stille reserves is een onvermijdelijk
gevolg van het voorschrift dat de boekwaarde van de activa gebaseerd moet zijn op de historische
kostprijs. Voorzichtigheidshalve nemen wij deze stille reserves niet mee in de berekening van de
weerstandscapaciteit.
De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt bepaald:
weerstandscapaciteit per 31/12
(x1000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

21.096

21.070

14.176

13.762

13.608

13.505

7.236

7.262

7.254

6.845

6.501

6.158

0

115

193

261

281

306

beschikbare weerstandscapaciteit

28.332

28.447

21.623

20.868

20.390

19.969

gemiddeld in jaar x

24.801

28.389

25.035

21.245

20.629

20.180

algemene reserve
bestemmingsreserves
onvoorzien

Tabel: weerstandscapaciteit (x € 1.000)
Wijzigingen in weerstandscapaciteit
In deze paragraaf presenteren wij een onderbouwing van de beschikbare weerstands-capaciteit. De
weerstandscapaciteit geeft een gewijzigd beeld ten opzichte van de jaarrekening 2017. Dit komt
voornamelijk door geplande bestedingen ten laste van de van de algemene reserve.

Weerstandsvermogen: koppeling weerstandscapaciteit en financiële risico’s
In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. In deze
paragraaf leggen we een relatie tussen deze twee componenten om het weerstandsvermogen van de
gemeente Veere te bepalen. De benodigde weerstands-capaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit,
kunnen we afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening
vormt het weerstandsvermogen.
Beschikbare weerstandscapaciteit
Ratio Weerstandsvermogen = -------------------------------------Benodigde weerstandscapaciteit
Voor Veere betekent dit, gebaseerd op de gemiddelde weerstandscapaciteit in 2022, een ratio van €
20,2 / € 5,5 = 3,7. Als we de huidige omvang van het risicoprofiel afzetten tegen de gemiddelde
weerstandscapaciteit in de komende jaren, zien we dat de ratio zich als volgt ontwikkelt:
Bron/Jaarschijf

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Begroting 2015

3,0

2,9

2,8

jaarrekening 2014

3,0

3,0

3,2

kadernota 2015

2,6

2,6

2,6

Begroting 2016

3,0

3,0

3,0

3,1

Jaarrekening 2015

4,6

4,7

4,9

5,0

Kadernota 2016

4,0

3,8

3,7

3,7

Begroting 2017

5,5

4,8

4,7

4,6

Jaarrekening 2016

7,1

7,7

7,3

7,0

6,8

kadernota 2017

5,9

5,2

5,1

5,0

5,9

Begroting 2018

0,0

6,6

6,0

5,8

5,7

Jaarrekening 2017

4,8

5,6

6,1

5,7

5.5

begroting 2019

0,0

5,4

5,0

4,5

4,4

Jaarrekening 2018

5,2

4,5

3,9

3,7

3,7

Tabel: Ratio weerstandsvermogen
Beoordeling weerstandsvermogen
Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van de volgende
waarderingstabel:
Beoordelingstabel weerstandsvermogen
Klasse

Ratio

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 - 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 - 1,4

Voldoende

D

0,8 - 1,0

Matig

E

0,6 - 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

Gelet op ratio van 3,7 in 2022 betekent dit dat, ondanks een dalende reeks, het weerstandsvermogen
uitstekend is en ligt boven de streefnorm (voor Veere 1,4 – 2,0).
In de begroting 2020 komen we met een voorstel om het beleid met betrekking tot het
weerstandsvermogen te wijzigen. Hierin komt de vraag aan de orde in hoeverre we
bestemmingsreserves mee kunnen nemen in de berekening van het weerstands-vermogen.
Kengetallen
Het financieel beeld dat uit kengetallen naar voren komt is belangrijk voor het inzicht in de financiële
positie.
In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zijn nu in totaal vijf financiële
kengetallen opgenomen. De provinciale toezichthouders hebben een normering aangegeven. De
normering categorie minst - en gemiddeld risicovol hebben wij in de onderstaande tabel weergegeven.
1. Netto-schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen
middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de
exploitatie drukken. We zien een stijging van het percentage wat mede verband houdt met
voorgenomen investeringen. Het percentage blijft ruim binnen de norm.
2. De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen. De percentages worden als gemiddeld gezien.
3. Grondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.
4.Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of
provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele
daling van de lasten daarvoor nodig is.
5. Belastingcapaciteit
De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is: Woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t
(het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (het jaar voorafgaand aan het
begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage. Deze kengetallen zijn ook in de paragraaf Lokale
heffingen opgenomen. Uit deze percentages blijkt dat we ook hier binnen de minst risicovolle norm
van de toezichthouder blijven.
De kengetallen worden in hier navolgende tabel weergegeven.

Paragraaf grondbeleid
In 2016 is de nota grondbeleid voor de Gemeente Veere vastgesteld.
Uit oogpunt van gewenste financiële transparantie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid tot
vergroting van de slagvaardigheid bij het uit te voeren grondbeleid, is een grondbedrijf gevormd. Het
grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het daarin voorgestane beleid en biedt de
gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële
middelen ter dekking van de gemeentebegroting mogelijk.
In 2012 is de structuurvisie Gemeente Veere 2025 vastgesteld. Dit is het belangrijkste document dat
op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan
worden. Het is een visie die richtinggevend is voor het bestuur maar niet een (voor de burger) juridisch
bindend instrument.
Relevante regelgeving
Er is geen concrete wetgeving die aangeeft hoe een gemeente grondbeleid moet voeren.Er zijn wel
verschillende wetten die van toepassing zijn op het grondbeleid ook voor de Gemeente Veere:
 Gemeentwet (dualisme);
 Wet ruimtelijke ordening;
 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
 Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen;
 Onteigeningswet;
 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);
 Omgevingswet;
 Europese wetgeving.
Gemeentelijke voorkeur grondbeleid
Voor de Gemeente Veere zijn alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in
principe hanteerbaar. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van
de situatie.
Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streeft
de gemeente in alle kernen te komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt met een
kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. Dit betekent:
 Opvang van de natuurlijke groei;
 Binden van starters;
 Verleiden van nieuwkomers;
 Behouden van een goede sociale woningvoorraad;
 Aandacht voor levenloopbestendige en duurzame woningen.
Vergrijzing, krimp, gezinsuitdunning en de economische tijd zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op
de toekomst van het wonen in Veere. Ze leiden tot een woonvraag die kwantitatief vermindert en
kwalitatief verandert. Te verwachten valt dat de vraag naar woningen door gezinsverdunning in Veere
ook in de toekomst aanwezig blijft.
Bedrijventerreinbeleid
Op basis van de gemeentelijke en provinciale regels worden bedrijventerreinen gerealiseerd met als
beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen
uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende
gevallen wordt voor kerngebonden/lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van
de kern nagestreefd.
Grondverkoop
Per plan wordt de wijze van uitgifte van vrije bouwkavels door het college vastgesteld. Systemen die
in aanmerking komen zijn:
 Loting na inschrijving;
 Bepaling volgorde na inschrijving op basis van (vooraf aangegeven) criteria;
 Verkoop aan hoogste bieder na inschrijving;

 Indien er resterende kavels zijn op volgorde van binnenkomst.
Grondprijsbeleid
Het grondprijsbeleid van de Gemeente Veere dient een vijftal doelen:
 Transparantie;
 Marktconformiteit;
 Eerlijke concurrentie en gelijke kansen;
 Bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van aanverwante gemeentelijke beleidsterreinen
zoals volkshuisvesting, monumentenzorg, stedenbouw, etc.;
 Maatwerk.
Risico’s in de grondexploitatie
Als algemene risico’s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden:
 Conjunctuur en renterisico’s wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt;
 Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de
grondmarkt en stijgende aankoopprijzen;
 Milieurisico’s;
 Planschadeclaims;
 Archeologische belemmeringen;
 Politieke besluitvorming/nieuwe wetgeving.
Deze risico’s worden steeds in beeld gehouden en zo nodig verwerkt en in de exploitaties bijgesteld.
Financiële positie
Om risico’s in de grondexploitaties op te vangen is een reserve grondbedrijf vastgesteld.
Saldo reserve
grondbedrijf per
1-1-2018:
Toevoegingen in
2018:
Storting budget
vanuit Visie
Domburg
Tussentijdse
winstneming
Nimmerdor I
Grijpskerke
Tussentijdse
winstneming
Zanddijk Veere
Tussentijdse
winstneming
Oosterloo
Domburg
Tussentijdse
winstneming
Augustinushof
Vrouwenpolder

€
1.020.7
88

€
175.00
0
€
572.00
0
€
200.00
0
€
144.00
0
€
95.000

€
1.186.0
00

TOTAAL
TOEVOEGINGEN:
Voorziening verlies

-€

MFA Biggekerke
Voorziening verlies
Zeeduinsepoort
Oostkapelle
Domburg
Boulevard van
Schaegen fase 2
Inhuur juridische
kennis grondzaken
Explosievenonderz
oek Kesteloostraat
Domburg
Explosievenonderz
oek MFA
Biggekerke
Afboeking
Torenstraat
Meliskerke
Energieneutrale
nieuwbouw
Herinrichting ’t
Groentje
Herinrichting
Dorpsstraat
Oostkapelle
Afboeking
Nimmerdor II en III

155.00
0
-€
42.739
-€
236.00
0
-€
9.261
-€
5.064
-€
4.209
-€
198.00
0
-€
6.000
-€
105.00
0
-€
500.00
0
-€
565.30
1

TOTAAL
ONTTREKKINGE
N:

-€
1.776.2
14

Saldo reserve
grondbedrijf per
31-12-2018:

€
430.574

Voor de jaren 2019 tot en met 2022 is een bedrag van € 1,9 mln aan toevoegingen te verwachten.
Voor dezelfde periode is een bedrag van € 1 mln aan verplichtingen aangegaan. De reserve
Grondbedrijf komt daarmee eind 2022 uit op € 1,4 mln.
Exploitaties
Per 1 januari 2019 zijn de volgende woningbouwcomplexen in exploitatie:
MFA Biggekerke, Singelgebied te Domburg, Nimmerdor te Grijpskerke, Zeeduinse Poort te
Oostkapelle, Zanddijk te Veere, Augustinushof en Park Fort den Haak Vrouwenpolder en Tienden II in
Zoutelande.
Per 1 januari 2019 zijn de bedrijventerreinen Karreveld Koudekerke en Oosterloo Domburg in
exploitatie.

Paragraaf duurzaamheid

D11.01 In 2018 verbruiken gemeentelijk gebouwen meer duurzaam opgewekte
energie.
In het coalitieprogramma van de gemeente Veere is duurzaamheid als speerpunt benoemd. De
gemeentelijke gebouwen dienen daarbij in 2030 energieneutraal te zijn.
Stand van zaken
In 2018 hebben we diverse projecten voor het energieneutraal maken van de gemeentelijke
gebouwen gerealiseerd. We plaatsten extra zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis
en diverse toiletgebouwen zijn voorzien van zonnepanelen. Er is opdracht gegeven voor de
plaatsing van zonnepanelen op de Couburg. Een deel van het budget is nog niet uitgegeven
omdat we nog niet precies helder hebben welke gemeentelijke accommodaties de komende
jaren worden vernieuwd of gerenoveerd. Zodra daar duidelijk is kunnen we een plan maken
om alle gebouwen voor 2030 energieneutraal te maken.
11.01 In 2018 leggen we 510 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis
voor het opwekken van energie.
Het gemeentehuis is in 2017 afgesloten van gas. De cv-ketels zijn vervangen door een warmtepomp,
die gebruikt elektriciteit. Ongeveer 50% van de nu door Delta geleverde energie gaan we opwekken
met deze extra zonnepanelen. In het 3e kwartaal 2017 vragen we SDE+ subside (Stimulering Duurzame
Energieproductie) aan. Het verkrijgen van subsidie is voorwaarde voor de start van de realisatie. De
kosten ramen we op € 185.000.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-03-2019
Niet gestart
Kwaliteit
De plaatsing van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis is in 2018 voorbereid.
Na het verkrijgen van subsidie is dit werk aanbesteed en gegund.
We hebben het werk na besluitvorming opgedragen aan Westerbeke elektrische installaties.
Zij hebben de zonnepanelen aangebracht en de meterkast is aangepast.
Tijd
Geld
11.02 We leggen op het dak van sporthal de Couburg 390 zonnepanelen voor
het opwekken van energie.
Uit de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed blijkt dat sporthal de Couburg in de 2e fase van
prioriteiten valt en in de toekomst wordt gerenoveerd. Het dak is constructief geschikt voor
zonnepanelen. Daarom kunnen deze in 2018 al gelegd worden. In het 3e kwartaal 2017 vragen we
SDE+ subside (Stimulering Duurzame Energieproductie) aan. Het verkrijgen van subsidie is voorwaarde
voor de start van de realisatie. De kosten ramen we op € 120.000.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018
Niet gestart
Kwaliteit
Eind 2017 is de beschikking voor SDE+ subsidie ontvangen.
Het werk is aanbesteed en na besluitvorming gegund en opgedragen aan Switch.
In de loop van 2018 is de dakconstructie aangepast door het aanbrengen van overstorten voor
regenwater.
In het 4e kwartaal zijn de zonnepanelen op de dakconstructie aangebracht.
Tijdens de uitvoering is gebleken dat de meterkast niet meer geschikt was.
De nieuwe installatie is in gebruik genomen.
Tijd
Geld

11.03 We voorzien drie openbare toiletten in Domburg en Oostkapelle van
zonnepanelen en sluiten deze af van het gas.
De verwarming van de openbare toiletten draait nu op gas.
De gasaansluiting kan vervallen waardoor vastrecht wordt beperkt. De benodigde energie voor
elektrische verwarming kan worden opgewekt met zonnepanelen. De kosten ramen we op € 25.000.
Startdatum: 01-04-2018 Einddatum: 30-09-2018
Gestart
Kwaliteit
In 2018 is het plan om deze openbare toiletten te verduurzamen voorbereid.
Het werk is na aanbesteding gegund, de uitvoering is gereed en opgeleverd.
Het gas is afgesloten, het draait volledig op elektriciteit.
De opwekking van energie gebeurt met zonnepanelen.
Tijd
Geld

