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0. Bestuur en ondersteuning
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.

Doelstellingen

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
Dit jaar voeren we geen onderzoek uit. Wel halen we informatie op via het klantpanel.

Doelstellingen

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

Behoud van eigen zeggenschap hanteren we als uitgangspunt bij alle samenwerkingsvormen. Dit 
staat in de nota "Samenwerking Hoe? Zo! ".

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.

Doelstellingen

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
Eind 2018 is de basis op orde om het gemeentelijk vastgoed professioneel te organiseren. 
Met de Leidraad Vastgoedmanagement, de methode kostprijsberekening, de lijst met 
vastgoedobjecten en de beschreven processen kan de organisatie in de komende jaren het 
vastgoed efficiënter beheren en exploiteren. 
 

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting voor 
wijziging burap

Begrotingswijziginge
n burap

Begroting na 
wijziging burap

Lasten
0.1 Bestuur 1.254 419 1.673
0.2 Burgerzaken 633 55 688
0.3 Beheer en overige gebouwen 
en gronden

42 14 55

0.63 Parkeerbelasting 82 -5 77
Totaal Lasten 2.010 483 2.493
Baten
0.1 Bestuur 11 0 11
0.2 Burgerzaken 412 48 460
0.3 Beheer en overige gebouwen 
en gronden

7 0 7

0.63 Parkeerbelasting 2.526 610 3.136
Totaal Baten 2.957 658 3.615
Resultaat 947 175 1.122



1. Veiligheid
1. Veiligheid

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

Doelstellingen

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 gezamenlijk meldkamer.

Stand van zaken
In december 2017 is het regionaal crisisplan vastgesteld. Ons nieuwe college heeft een korte 
training crisisbeheersing gehad voor de zomervakantie. In oktober nemen de nieuwe 
collegeleden deel aan een uitgebreide training. Medewerkers met een functie in de 
crisisbeheersing nemen deel aan een gevarieerd aanbod trainingen en opleidingen vanuit de 
VRZ. De  piketmedewerkers worden tussen2018 en 2019 ook gecertificeerd. 
De begroting 2019 van de Veiligheidsregio is vastgesteld door het Algemeen Bestuur de 
structurele bijdrage voor Veere steeg met € 7.000 naar een totaal voor 2019 van € 1.737.341

Doelstellingen

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
In de criminaliteitsindex die Waarstaatjegemeente.nl hanteert scoren we 46 op een schaal van 
100 wat veiligheid betreft. In de AD misdaadmeter stonden we in 2017 op plaats 357. In 2016 
stonden we nog op 238. 
Het aantal woninginbraken blijft na een jarenlange daling nu stabiel. Wel vonden er een reeks 
auto inbraken plaats. De politie pakte daar een dadergroep voor op. 
Door twee baldadige jongeren werd een groot aantal strandhuisjes opengebroken en goederen 
vernield. 
De campagne om het aantal fietsendiefstallen terug te dringen lijkt te werken. 65 in heel 2017 
en t/m augustus 2018 25. 
Ondanks dat de zomer periode goed en veilig is verlopen zijn er zorgen om de politiecapaciteit. 
Daar is blijvend aandacht en inzet voor nodig. 
 

Doelstellingen

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
Jaarverslag Omgevingsrecht 2017 is gereed. 
De APV is actueel voor 2018. 
Het Uitvoeringsprogramma Handhaving is de basis van het werk voor Toezicht en Handhaving

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting voor wijziging 
burap

Begrotingswijzigingen 
burap

Begroting na wijziging 
burap

Lasten
1.1 Crisisbeheersing en 
brandweer

1.949 -8 1.941

1.2 Openbare orde en 
veiligheid

585 79 664

Totaal Lasten 2.535 70 2.605
Baten
1.1 Crisisbeheersing en 
brandweer

5 0 5

1.2 Openbare orde en 
veiligheid

35 51 86

Totaal Baten 40 51 91
Resultaat -2.494 -20 -2.514



2. Verkeer, vervoer en waterstaat
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.

Doelstellingen

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 zijn nu in gesprek met 
de stakeholders over de mogelijke oplossingen. In nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld de 
herinrichting van 't Groentje nemen we de behoefte aan ruimte voor fietsparkeren mee.

Doelstellingen

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
De plannen voor de reconstructies die we dit najaar uitvoeren zijn gereed, dit zijn ''t Groentje-
Schuitvlotstraat Domburg, Prelaatweg Aagtekerke en de Dorpsstraat-Noordweg Oostkapelle. 
Direct na de herfstvakantie start de uitvoering. Het ontwerp voor de Markt Veere is gereed en 
budget vragen we voor het einde van het jaar op bij de Raad. We zijn gestart met de eerste 
voorbereidingen voor de reconstructies aan de Dorpsstraat in Gapinge en Meliskerke.

Doelstellingen

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. Dit najaar voeren we nog een aantal maatregelen uit. Een 
deel van de maatregelen is nog in voorbereiding en kunnen pas worden uitgevoerd in het 
voorjaar van 2019, hiervoor boeken we een deel van het budget over naar 2019.



Doelstellingen

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
Voor de zomer zijn op 3 locaties bushalten aangepast. In de reconstructies van de Dorpsstraat 
Oostkapelle en de Schuitvlotstraat Domburg worden bestaande bushalten gelijk goed 
ingericht. Deze werkzaamheden starten na de herfstvakantie. We onderzoeken de 
mogelijkheden voor aanvullende subsidie.

Doelstellingen

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
Het onderzoek moet nog worden uitgevoerd. Er zijn verkennende gesprekken geweest met 
Connexxion en de Provincie. Het onderzoek start dit najaar.

Doelstellingen

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. Een belangrijk deel van de achterstand in de realisatie van 
vorig jaar is ingelopen. De uitvoering van het beheerplan Openbare Verlichting stagneert door 
capaciteitsproblemen bij de aannemer. Dit komt onder andere door de schaarste aan geschikt 
gekwalificeerd personeel.

Doelstellingen

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 willen we een onderzoek starten waarvan we de 
resultaten mee willen nemen in de parkeernota. Dit onderzoek vergt tijd. De behandeling van 



de parkeernota stellen we daarom naar de 2e helft 2019.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting voor wijziging 
burap

Begrotingswijzigingen 
burap

Begroting na wijziging 
burap

Lasten
2.1 Verkeer en 
Vervoer

4.732 602 5.335

2.2 Parkeren 982 12 994
2.3 Recreatieve 
havens

144 44 189

Totaal Lasten 5.859 658 6.517
Baten
2.1 Verkeer en 
Vervoer

24 178 202

2.2 Parkeren 177 20 197
2.3 Recreatieve 
havens

106 50 155

Totaal Baten 307 248 555
Resultaat -5.551 -410 -5.962



3. Economie
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.  

Doelstellingen

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. Over het vervolg van project MOVE wordt binnenkort een besluit 
genomen. Wat betreft breedband buitengebied hebben technische problemen tot vertraging 
gezorgd, welke inmiddels zijn opgelost.

Doelstellingen

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 hebben ons voortdurend ingezet om samen met de toeristische sector de kwaliteit van ons 
toeristische product hoog te houden. De actie voor het herzien van beleid voor kleinschalig 
kamperen wordt in 2019 uitgevoerd.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting voor 
wijziging burap

Begrotingswijziginge
n burap

Begroting na 
wijziging burap

Lasten
3.1 Economische 
ontwikkeling

367 -199 168

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

821 98 919

3.3 Bedrijfsloket en 
bedrijfsregelingen

106 3 109

3.4 Economische promotie 962 -259 703
Totaal Lasten 2.257 -357 1.900
Baten
3.1 Economische 
ontwikkeling

0 0 0

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

732 282 1.014

3.3 Bedrijfsloket en 
bedrijfsregelingen

35 -3 32

3.4 Economische promotie 7.356 457 7.814
Totaal Baten 8.123 736 8.860
Resultaat 5.866 1.093 6.960



4. Onderwijs
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.

Doelstellingen

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
1 keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor pedagogisch medewerkers van de 
peutergroepen en de leerkrachten van groep 1 en 2. Deze bijeenkomsten hebben tot doel de 
overgang tussen peutergroep en basisschool zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Ieder jaar 
behandelen we een thema. Pm-ers en leerkrachten maken afspraken over dit thema en 
werken dit de rest van het jaar uit. Dit jaar hebben we gekozen voor een inspiratiebijeenkomst 
over ouderbetrokkenheid.

Doelstellingen

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 geven indien nodig een extra bijdrage aan de scholen voor het toegankelijk maken van het 
gebouw. Tot nu toe ontvingen De Golfslag en de Versluijsschool een bijdrage voor het 
aanpassen van de toiletruimte en De Lichtstraal voor een buitenspeeltoestel. De Golfslag en 
het Paalhoofd ontvangen een bijdrage voor tijdelijke uitbreiding, vanwege het gestegen 
leerlingenaantal.

Doelstellingen

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
Met de schoolbesturen hebben we afspraken gemaakt over een evaluatie van het passend 
onderwijs, leerlingenvervoer, thuiszitters, huisvesting en de afstemming tussen zorg op school 
en zorg thuis. Daarnaast hebben de Veerse scholen ook in 2018 een bijdrage ontvangen voor 
schoolbegeleiding. Hiermee kunnen de scholen hulp/scholing/begeleiding inschakelen om de 
kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting voor 
wijziging burap

Begrotingswijzigingen 
burap

Begroting na wijziging 
burap

Lasten
4.1 Openbaar 
basisonderwijs

449 -30 419

4.2 Onderwijshuisvesting 900 -273 627
4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingzaken

1.447 102 1.549

Totaal Lasten 2.797 -202 2.595
Baten
4.1 Openbaar 
basisonderwijs

50 -9 42

4.2 Onderwijshuisvesting 45 -4 42
4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingzaken

563 66 629

Totaal Baten 658 54 712
Resultaat -2.139 256 -1.883



5. Sport, cultuur en recreatie
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, voorzieningene.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.  
 

Doelstellingen

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
De voetbalverenigingen hebben dit onderwerp besproken tijdens het laatste voorzittersoverleg. 
We zijn in afwachting van de uitkomst van dit overleg.

Doelstellingen

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
Eind 2020 is zwembad De Goudvijver functioneel, duurzaam, technisch in orde en 
gebruiksvriendelijk. 
Op 28 aug. 2018 besloot B&W over de toekomstvisie. De commissie van het stuk echter nog 
niet rijp voor behandeling in de raad. Het advies over de toekomst van het zwembad en van de 
exploitatievorm wordt nu in april 2019 voorgelegd. Afhankelijk van de uitkomsten van 
besluitvorming over de toekomstvisie starten we in 2020 met planvorming en voorbereiding. 
De uitvoering start na seizoen in september 2020.  

Doelstellingen

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.



Doelstellingen

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 hebben we beter onder controle dan vorig jaar, maar we voldoen nog niet overal 
aan het gewenste kwaliteitsbeeld. Vooral grindpaden op begraafplaatsen zijn een knelpunt. In 
de begroting 2019 komen we voorstellen voor extra maatregelen.

Doelstellingen

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
Onder cultureel erfgoed verstaan materieel erfgoed zoals musea, monumenten, kunstcollectie, 
archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA tradities en gebruiken. In 
samenwerking met het Zeeuws Archief maken we de oude archieven en de kunstcollectie van 
Veere toegankelijk voor alle mensen die in Veere verblijven. We subsidiëren activiteiten op het 
gebied van erfgoed. Cultureel erfgoed maakt ook onderdeel uit van de nieuwe visie 
ontwikkeling.

Doelstellingen

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
Dit geldt in het bijzonder ook voor leerlingen van de Veerse basisscholen.  Dit jaar is in 
samenwerking met de muziekschool, muziekverenigingen en basisscholen het project Heel 
Veere Speelt voortgezet.  Er is een leerlingenorkest van alle muziekverenigingen opgericht. 
In samenwerking met Kunsteducatie Walcheren werken we aan deelname van leerlingen uit 
het basisonderwijs aan cultuuractiviteiten. We subsidiëren cultuurprojecten en festivals.  Via 
kunst in de openbare ruimte en artistieke evenementen kunnen inwoners en toeristen kunst 
ervaren. We werken aan een  visie over de veranderende rol van de gemeente op het gebied 
van kunst en cultuur in relatie met toerisme, economie, zorg en welzijn en onderwijs. Dit jaar 
ronden we de eerste fase af.



Doelstellingen

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 hebben een eenmalige subsidie verleend voor het nieuwe zeilsportevenement Zeeuwse 
Regatta. Dit evenement wordt georganiseerd op het Veerse Meer voor de jeugd, ook om 
kennis te maken met de zeilsport.

Doelstellingen

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
Op dit moment hebben we nog geen concreet plan voor de aanleg van kunstgras. 
Door de aanhoudende droogte in de zomermaanden zijn de sportvelden in ieder geval tot eind 
augustus gesloten. We hebben velden opnieuw doorgezaaid om de kwaliteit van de grasmat te 
verbeteren. 
 

Doelstellingen

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
Op het ogenblik bezig met het opschonen van de bedrijventerreinen Zoutelande en 
Westkapelle

Doelstellingen

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
We plaatsen totaal vijf nieuwe toiletten op kustparkeerterreinen en we verplaatsen een 
toiletunit naar aan ander terrein. Er loopt een proef met gastheerschap op een 
kustparkeerterrein (Galgeweg, Koudekerke). De samenwerking voor Walcherse stranden en 
het kustgebied is nog niet tot stand gekomen. Er wordt verder gepraat met het waterschap 
Scheldestromen. 
De Stichting strandexploitatie Walcheren (SSV) voert de strandexploitatie 2018 tot en met 
2021 voor ons uit. Dit werk is in goede handen bij de strandstichting. De prestaties in 2018  zijn 
op een goed niveau. We halen onze doelstellingen.  Het rekeningoverschot over 1017 bedroeg 
€ 153.511. SSV werkt tenslotte aan verduurzaming van de Veerse stranden.



We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de Walcherse kust. Hiervoor 
vond dit voorjaar overleg met de Zeeuwse kustgemeenten plaats. De opties om extra zand op 
de stranden te brengen zijn in beeld. We onderzoeken de haalbaarheid. Najaar 2018 is er 
vervolgoverleg over de knelpunten per gemeente. 

Doelstellingen

D.5.11 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse 
landschap.

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

Stand van zaken
Met het opstellen van een plan van aanpak starten we in 2019. 
Over het gebruik van het Trimbos vinden hernieuwde gesprekken plaats. Afhankelijk van de 
resultaten daarvan bekijken we  de mogelijkheid tot afstoten van het Trimbos 

Doelstellingen

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
We hebben in elke kern minimaal één speelterrein. Voor drie kernen (Koudekerke, 
Westkapelle, Zoutelande) maken we dit jaar samen met bureau Speelplan een plan voor 
speelruimte. Dit doen we samen met de kinderen, ouders, bewoners en dorpsraden..  De 
resultaten verwachten we eind september.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting voor 
wijziging burap

Begrotingswijziginge
n burap

Begroting na 
wijziging 

burap
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 786 160 946
5.2 Sportaccomodaties 876 55 931
5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en cultuurparticipatie

666 57 723

5.4 Musea 369 -1 369
5.5 Cultureel erfgoed 668 -21 648
5.6 Media 271 0 271
5.7 Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie

4.262 758 5.020

Totaal Lasten 7.899 1.009 8.908
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 76 -9 68
5.2 Sportaccomodaties 48 17 65
5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en cultuurparticipatie

20 30 50

5.4 Musea 16 -5 11
5.5 Cultureel erfgoed 48 -10 38
5.6 Media 1 0 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie

338 180 519

Totaal Baten 547 203 751
Resultaat -7.352 -806 -8.157



6. Sociaal Domein
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.

Doelstellingen

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
Actief mee doen dat geldt ook voor mensen met een beperking. In 2018 starten wij met de 
voorbereidingen om een aantal gemeentelijke gebouwen aan te passen voor mensen met een 
beperking. Dat betekent dat de toegang tot gemeentelijke gebouwen verbetert. 
Vanuit de reserve leefbaarheid zijn in 2018 11 aanvragen gedaan. Daarvan hebben er 8 een 
bijdrage ontvangen uit het Leefbaarheidsfonds. Alle initiatieven zijn ingebracht door en voor 
inwoners van Veere. de initiatieven zijn vaak in samenspraak met bijvoorbeeld de dorpsraden 
in eigen kracht ontstaan. De initiatieven die een bijdrage ontvangen hebben voldeden allemaal 
aan de criteria die opgesteld zijn. Daarbij staat het sociale en maatschappelijke aspect voorop. 
Het initiatief moet bijdragen aan maatschappelijke doelen en er moet sprake zijn van 
wederkerigheid. 
Wij hebben een traject gestart voor initiatieven uit de samenleving. Organisaties, verenigingen 
en andere lokale partijen spelen een belangrijke rol voor inwoners om langer actief en 
zelfstandig thuis te wonen. 
De welzijnsactiviteiten worden in samenwerking met Stichting Welzijn Veere en 
zorgorganisaties doorontwikkeld. Dit jaar verwachten wij een plan van aanpak voor een 
dementie-vriendelijke omgeving.   
  
 

Doelstellingen

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
Veerse inwoners konden en kunnen in 2018 aankloppen bij Orionis en Porthos voor toegang 
tot zorg en ondersteuning op het gebied van Wmo, Jeugdzorg en Werk en Inkomen. Door 
verschillende besluiten binnen de drie gemeenten in juli 2018 is er onduidelijkheid ontstaan 
over de toekomst van Porthos. Ondanks deze onduidelijkheid blijft Porthos in de huidige vorm 
bestaan in 2018 en 2019. Hoe de situatie er daarna uitziet, is nu nog niet bekend.



Doelstellingen

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
Via de Welzijnsnetwerken in de kernen, kunnen al veel hulpvragen van inwoners opgelost 
worden. Als dit niet lukt verstrekken Orionis en Porthos maatwerkvoorzieningen. Waar nodig 
trekken deze organisaties samen op. Samen met de zorgaanbieders werken we aan nieuwe 
contractafspraken voor het leveren van maatwerkvoorzieningen. 
 

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting voor 
wijziging burap

Begrotingswijziginge
n burap

Begroting na 
wijziging burap

Lasten
6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie

4.141 -1.090 3.051

6.2 Wijkteams 4.437 4.230 8.667
6.3 Inkomensregelingen 3.539 991 4.530
6.4 Begeleide participatie 1.292 46 1.338
6.5 Arbeidsparticipatie 10 0 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen 
(WMO)

371 74 445

6.71 
Maatwerkdienstverlening 18+

2.480 786 3.266

6.72 
Maatwerkdienstverlening 18-

2.198 921 3.120

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 8 8
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 57 -5 52
Totaal Lasten 18.526 5.960 24.486
Baten
6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie

115 1 115

6.2 Wijkteams 4.063 3.722 7.785
6.3 Inkomensregelingen 1.944 977 2.921
6.4 Begeleide participatie 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen 
(WMO)

4 0 4

6.71 
Maatwerkdienstverlening 18+

230 95 325

6.72 
Maatwerkdienstverlening 18-

0 0 0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0
Totaal Baten 6.355 4.796 11.151
Resultaat -12.171 -1.164 -13.335



7. Volksgezondheid en milieu
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.

Doelstellingen

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
In 2018 staan een 7-tal pilots gepland om te komen tot een betere afvalscheiding. Drie zijn er 
in uitvoering en vier in voorbereiding. Start van deze vier staat gepland voor dit najaar. 

Doelstellingen

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
We nemen actief deel aan de samenwerking binnen OLAZ.

Doelstellingen

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 passen we dit najaar de inrichting iets aan waarmee we de 
capaciteit op een eenvoudige manier vergroten. Na uitvoering van deze werkzaamheden 
voldoen we in alle kernen aan het gestelde doel.

Doelstellingen

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
De evaluatie en herziening van het verbreed GRP moet nog starten.



Doelstellingen

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
De doelstellingen van het gezondheidsbeleid zijn nog niet behaald. Het alcoholgebruik onder 
jongeren is weliswaar gedaald maar vraagt zeker nog aandacht. De psychische problemen 
zijn onder jongeren en onder volwassenen toegenomen. Overgewicht vraagt zeker nog de 
nodige aandacht. Terwijl de Veerse inwoners beter scoren en meer bewegen dan het landelijk 
gemiddelde. Positief is dat 77% van de inwoners in de leeftijd van 19 tot 64 jaar zich gezond 
voelt.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting voor wijziging 
burap

Begrotingswijzigingen 
burap

Begroting na wijziging 
burap

Lasten
7.1 Volksgezondheid 824 -8 816
7.2 Riolering 1.676 -11 1.665
7.3 Afval 2.734 195 2.928
7.4 Milieubeheer 1.035 64 1.099
7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria

414 1 415

Totaal Lasten 6.683 240 6.923
Baten
7.1 Volksgezondheid 1 0 1
7.2 Riolering 2.096 -21 2.075
7.3 Afval 3.258 193 3.452
7.4 Milieubeheer 0 11 11
7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria

431 42 473

Totaal Baten 5.787 225 6.012
Resultaat -896 -15 -912

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke 
vernieuwing (VHROSV)
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.  



Doelstellingen

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
Op 8 juni 2017 stelde de raad het bestemmingsplan "Park Fort den Haak" vast. Bij uitspraak 
van de Raad van State van 13 juni 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het 
bestemmingsplan maakt het Masterplan Fort den Haak planologisch mogelijk.  Op basis van 
dit bestemmingsplan wordt het plan gerealiseerd.

Doelstellingen

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
Onderdeel van het door de raad vastgestelde "Dorpsplan Vrouwenpolder" is de opwaardering 
van het centrum van Vrouwenpolder. Concreet gaat hierbij om de invulling van percelen aan 
de Dorpsdijk, de herontwikkeling van de bestaande supermarktlocatie, de verplaatsing van de 
bestaande supermarkt en de afronding van de woonbuurt Augustinushof. Dit betreffen 
particuliere initiatieven, waarbij wij op basis van het "Dorpsplan Vrouwenpolder" en 
stedenbouwkundige Stegenga de ruimtelijke kwaliteit waarborgen. Omdat dit particuliere 
initiatieven zijn, ligt het initiatief bij deze particulieren partijen.

Doelstellingen

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
De dorpsvisies zijn afgerond en er zijn diverse besluiten genomen voor ontwikkelingen in 
het centrum van Zoutelande.  Er is veel aandacht gegeven aan de asbestregeling en de 
regeling krijgt een vervolg.

Doelstellingen

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
Er is hard gewerkt aan de verbetering van de openbare ruimte. Hierbij hebben de kwaliteit 
hoog in het vaandel. De boulevard is al voor een groot deel aangelegd. De hoge kwaliteit is 
bevestigd met een nominatie voor het beste design in de openbare ruimte. Ook het Groentje 
pakken we voortvarend op in samenspraak met de Domburgers en specialisten. Het budget 
dat over is van 2018 overboeken naar 2019 omdat werkzaamheden doorlopen in 2019.



Doelstellingen

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
De voorbereiding van de herinrichting van de Markt is gestart (op 12 september 2018 is er een 
informatieavond voor belanghebbenden). 
Over de mogelijke herontwikkeling van het jachthavengebied Oostwatering vindt overleg plaats 
met alle daarbij betrokken partijen. 
Voor de verdere uitwerking van het Oranjeplein is een concept van het bestemmingsplan 
opgesteld. Over 3 locaties vindt nog overleg plaats om tot een passende invulling te komen. 
Uiteraard wordt in voorkomende gevallen overleg gepleegd met de stakeholders, zoals de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de Monumentencommissie, de Stadsraad Veere, de 
Stichting Veere en de Ondernemersvereniging Veere. 
Als daar aanleiding toe is zullen wij u via de commissie RO nader informeren.

Doelstellingen

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 stemmen we hierop af.

Stand van zaken
RIGO heeft een woningbehoefteonderzoek op kernniveau opgesteld. In de rapportage wordt 
gefocust op het heden en de toekomst. Daarnaast hebben we ook behoefte aan een feitelijke 
terugblik: hoe zag de huishoudensontwikkeling er in de afgelopen periode uit en in hoeverre 
was deze in lijn met oude prognoses? Hiervoor is de aanvullende notitie opgesteld “Terugblik 
verleden en eerder opgestelde prognoses”. 
Beide rapportages worden als Veerse input gebruikt voor het op te stellen regionale Walcherse 
woningmarktonderzoek.

Doelstellingen

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
Een andere manier van werken en verandering van cultuur is een belangrijke pijler onder de 
Omgevingswet. Het programma Omgevingswet draagt hier een steentje aan bij. Door middel 
van gesprekken, trainingen en het oefenen met nieuwe manieren van werken, leren we om 
beter te faciliteren. Dit moet een betere leefomgeving opleveren richting 2021 en daarna. In 
steeds meer grote trajecten pakken we de ontwikkeling al op volgens de Omgevingswet 
gedachte. Dit levert betere plannen op en meer tevredenheid over het eindresultaat. We leren 
van deze processen en verbeteren dit continue.



Doelstellingen

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
In voorkomende gevallen en aanvragen die wij ontvangen besteden wij nadrukkelijk 
aandacht aan het in stand houden, restaureren en herbestemmen van cultuur historisch 
waardevolle panden.  Als voorbeeld noemen we het project cultuur historisch 
waardevolle boerderijen dat wij in overleg met de provincie Zeeland uitwerken. De uiteindelijk 
aan te wijzen cultuurhistorische boerederijen krijgen ondersteuning in het in stand houden, 
restaureren en  bij herbestemming.

Doelstellingen

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
De kosten in de 4 MFA projecten zijn fors gestegen. Dit is het gevolg van stijging in 
bouwkosten, duurzaamheidsambities, kwaliteitsverhoging voor onderwijshuisvesting, wijziging 
fiscale regels en wijzigingen op de uitvoeringsagenda (2016). 
Wij oriënteren ons op de financiële haalbaarheid van deze doelstelling, brengen de gevolgen 
voor de totale uitvoeringsagenda in beeld in relatie tot onze meerjarenbegroting. Wij willen een 
financieel gezonde gemeente blijven en leggen voor eind 2018 keuzes aan u voor.

Doelstellingen

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 het monitoren van het energiegebruik en duurzame opwekking van energie maken we 
net als alle Zeeuwse gemeenten (en landelijk) gebruik van de gegevens uit de Klimaatmonitor. 
In deze monitor ontsluit men landelijk alle data en stelt deze beschikbaar aan een ieder. 
Hierbij merken we op dat de data nog maar beschikbaar is tot en met 2016. In de periode 
oktober/november van ieder jaar komt de data van het voorafgaande  jaar beschikbaar. 
Meer informatie: klimaatmonitor.databank.nl

Doelstellingen

D.8.11 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).   In 2018 verwachten we fase 1 en fase 2 van het project af te 
ronden.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting voor 
wijziging burap

Begrotingswijziginge
n burap

Begroting na 
wijziging burap

Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.708 -267 1.441
8.2 Grondexploitatie (niet-
bedrijventerreinen)

10.776 -921 9.855

8.3 Wonen en bouwen 1.165 523 1.688
Totaal Lasten 13.649 -665 12.984
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 282 28 309
8.2 Grondexploitatie (niet-
bedrijventerreinen)

10.745 45 10.790

8.3 Wonen en bouwen 914 717 1.632
Totaal Baten 11.941 790 12.731
Resultaat -1.708 1.455 -253



Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting voor 
wijziging burap

Begrotingswijziginge
n burap

Begroting na 
wijziging 

burap
Lasten
0.5 Treasury 72 76 148
0.61 OZB Woningen 293 25 318
0.62 OZB niet-woningen 0 0 0
0.64 Belastingen overig 7 1 7
0.7 Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds

0 0 0

Totaal Lasten 372 102 473
Baten
0.5 Treasury 161 14 175
0.61 OZB Woningen 3.679 0 3.679
0.62 OZB niet-woningen 1.542 0 1.542
0.64 Belastingen overig 294 732 1.026
0.7 Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds

24.808 322 25.131

Totaal Baten 30.484 1.068 31.552
Resultaat 30.112 967 31.079

Mutaties reserves
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten 1.886 4.103 5.989
Baten 5.599 2.360 7.959
Resultaat 3.713 -1.743 1.970



Overhead

Taakveld overhead
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten 8.325 205 8.530
Baten 151 44 196
Resultaat -8.174 -160 -8.334



Overige onderdelen

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting voor wijziging 
burap

Begrotingswijzigingen 
burap

Begroting na wijziging 
burap

Lasten
0.8 Onvoorzien 169 -49 120
0.81 Overige baten en 
lasten

-16 -347 -363

0.9 
Vennootschapsbelasting 
(VPB)

0 24 24

Totaal Lasten 153 -372 -219
Baten
0.8 Onvoorzien 0 0 0
0.81 Overige baten en 
lasten

0 0 0

0.9 
Vennootschapsbelasting 
(VPB)

0 0 0

Totaal Baten 0 0 0
Resultaat -153 372 219



Paragraaf bedrijfsvoering
Doelstellingen

D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van een excellente dienstverlening zijn gewaarborgd.

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering noodzakelijk.

Stand van zaken
De interne bedrijfsvoering heeft mbv de inzet van menskracht, geld, ict, gemeentehuis en 
overig materieel de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening ondersteund. Over de 
eerste 8 maanden van dit jaar waren er dan ook geen merkbare verstoringen van de 
dienstverlening.

Doelstellingen

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
De exploitatie van de verenigingsgebouwen ligt in handen van derden. We zorgen ervoor dat 
de afspraken hiervoor actueel zijn. Dit ligt op schema. 
Voor de Spil in Gapinge zijn we in gesprek voor verlenging van de overeenkomst. Voor 
Nimmerdor in Grijpskerke zijn we op zoek naar een nieuwe exploitant per 1 januari 2019. 
We maken ook een plan voor de inrichting en vervanging meubilair voor De Couburg. Ook dit 
ligt op schema. 
 



Paragraaf duurzaamheid
Doelstellingen

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
Eind 2018 verbruiken de gemeentelijke gebouwen minder fossiele energie door opwekking van 
meer duurzame energie.




