
03. Programma Leren en 
Leven





3.1 Thema Onderwijs

Doelstellingen

D.3.01 Het huisvesten van onderwijs en peuterspeelzalen in doelmatige gebouwen

Stand van zaken
We volgen het huisvestingsplan 2013-2022. De bouw van de nieuwe school in Biggekerke is in 
voorbereiding. Hier wordt ook de Stichting Kinderopvang Walcheren bij betrokken. In een 
aantal kernen is de peuterspeelzaal ingetrokken in de school. De bezetting van de 
peuterspeelzalen is goed. In Biggekerke starten KOW en Primas met een bijzondere 
peuterspeelzaal: deze wordt geleid door 1 leerkracht van Primas en 1 medewerkster van 
KOW. Hierdoor is een goede aansluiting van peuterspeelzaal op school mogelijk en ontstaat 
een echte voorschool.

Maatregelen

4.003 In kaart brengen gevolgen loslaten begrip “richting” in planning 
onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
De rijksoverheid heeft een concept-wettekst voor consultatie verspreid. De VNG gaat in 
overleg met het ministerie, met name over de gevolgen voor het leerlingenvervoer. Het is nog 
niet duidelijk wanneer dit voorstel in de Kamer behandeld wordt.
Tijd

Geld

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
Het dorpshuis is gesloopt en de school is verhuisd naar de tijdelijke huisvesting. In januari 
begint de sloop van de school. Daarna start het explosievenonderzoek en archeologisch 
onderzoek. 
Het bestemmingsplan en bijbehorende exploitatieopzet   voor de accommodatie staat op de 
gemeenteraadsagenda van 2 februari 2017.  Het fine tunen van de begroting voor de bouw 
heeft meer tijd gekost dan verwacht.  We denken dat we nu pas in juni met de bouw kunnen 
starten i.p.v. april.  
Tijd
Een reële planning is nu oplevering van de accommodatie begin 2018.
Geld

Doelstellingen

D.3.02 Scheppen van voorwaarden voor kwalitief goed onderwijs

Stand van zaken
Met de schoolbesturen overleggen we regelmatig in de REA. Onderwerpen die in 2016  aan de 
orde zijn gekomen, zijn: nieuw beleid voortijdig schoolverlaten, aansluiting onderwijs-zorg voor 
jeugd, techniek, mantelzorgmaatjes, schoolbegeleiding en huisvesting. De REA po en vo 
hebben een beleidsagenda opgesteld. De onderwerpen hierop worden de komende periode 
verder uitgewerkt. Voor het Onderwijs Achterstanden Beleid hebben we een activiteitenplan 
opgesteld. Uitvoering verloopt volgens planning. 
Op het leerlingenvervoer (taxi) is een overschrijding van bijna € 19.000. De kostenstijging 
wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een wijziging in berekeningswijze na de nieuwe 



aanbesteding.  Samen met de GVC brengen we de oorzaken en gevolgen in beeld, waarna 
eventueel maatregelen getroffen kunnen worden.

Maatregelen

4.001 Passend onderwijs invoeren

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-09-2015 
Gestart

Kwaliteit
In 2016 is veel aandacht besteed aan de afstemming tussen onderwijs en zorg. 
Schoolmaatschappelijk werk speelt hierin een belangrijke rol. Partijen weten elkaar steeds 
beter te vinden. Er zijn in de uitvoering nog steeds knelpunten, deze worden door een 
werkgroep aangepakt. Op alle Veerse scholen is aandacht voor passend onderwijs. Er worden 
veel kinderen met een zorgvraag opgevangen. We zien bij sommige scholen een specialisatie 
in begeleiding (bv hoogbegaafdheid of autisme). Scholen maken gebruik van elkaars 
expertise.
Tijd

Geld

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 
Gestart

Kwaliteit
In 2016 hebben we met Scalda, de bibliotheken, de welzijnsstichtingen en de Stichting Lezen 
en Schrijven afspraken gemaakt over de start van een taalhuis. Op 9 juni is dit taalhuis 
daadwerkelijk geopend. In het afgelopen half jaar hebben we vooral aandacht besteed aan het 
bekendmaken van het taalhuis: er is met 30 organisaties gesproken. Daarnaast zijn dit half 
jaar 108 taalvragers geholpen. De meesten van hen zijn doorverwezen naar een informeel 
taaltraject. Ook zijn diverse trainingen gegeven (bijvoorbeeld herkennen en signaleren voor 
Porthos, welzijnsstichtingen ed) en zijn vrijwilligers geworven als taalmaatje. Samen met 
Arduin is een opleiding voor NT 1 gestart. Het formele aanbod, bij Scalda, loopt goed. In 2016 
hebben we veel ingezet op onderwijs op locatie: bij basisscholen en bij Orionis. Ook is 
aandacht voor de groep kwetsbare jongeren, die het niet dreigen te halen op de entree-
opleiding.
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.3.03 Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair 
onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs

Stand van zaken
Met onderwijs en peuterspeelzalen hebben we gesproken over een doorgaande leerlijn. Hier 
zijn onderling afspraken over gemaakt. De scholen voor voortgezet onderwijs hebben plannen 
bekend gemaakt om het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs dichter bij elkaar te 
brengen. Het RBL heeft extra aandacht besteed aan luxeverzuim: voor iedere vakantie is een 
school bezocht en is de leerlingadministratie gecontroleerd. Waar nodig is een proces verbaal 
opgemaakt. Het RBL heeft ook in 2016 spreekuren gehouden op de scholen voor vo en mbo. 
Hierdoor wordt geprobeerd uitval te minimaliseren. De REA's voor po en vo hebben een keer 
samen vergaderd, hier zijn overkoepelende onderwerpen besproken. 
 



Maatregelen

4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
De wetswijziging is nog niet gepubliceerd. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. 
Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding. We proberen 
de harmonisatie zo snel mogelijk door te voeren, zodat ook Veerse ouders gebruik kunnen 
maken van de kinderopvangtoeslag.  Streefdatum is 1 april 2017. De bijdrage VVE wordt  weer 
met een jaar verlengd. Ook krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters in de 
peuterspeelzalen. 
Jaarrekening: Kinderopvang Walcheren zal per 1 juli 2017 de peuterspeelzalen en 
kinderopvang in Veere geharmoniseerd hebben.
Tijd

Geld

4.006 Vormgeven nieuw beleid voor- en vroegschoolse educatie

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 
Niet gestart

Kwaliteit
In 2016 zijn Primas en KOW gestart met een bijzondere peuterspeelzaal. Deze wordt geleid 
door 1 leerkracht en 1 medewerker van KOW. Hierdoor ontstaat al vroeg afstemming met het 
schoolse programma. Er maken al veel kinderen gebruik van deze groep. Het activiteitenplan 
VVE is uitgevoerd. HZ studenten hebben een onderzoek naar manieren voor 
ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Mede op basis hiervan kunnen we beleid ontwikkelen op het 
gebied van ouderbetrokkenheid. De Veerse voorleesdag was een succes. Daarom is besloten 
dat in 2017 alle wethouders en de burgemeester op een of meer scholen voorlezen.
Tijd

Geld



3.2 Thema Sport

Doelstellingen

D.3.04 Investeren in samenwerking tussen sportverenigingen en andere partners zoals 
onderwijs

Stand van zaken
Onder leiding van de stuurgroep sportdorp werken de besturen van de drie sportverenigingen 
Oostkapelle (sportvereniging DOK, voetbal, tennis) samen om het proces voor de beoogde 
samenwerking verder vorm te geven. Eind 2016 heeft de tennis aangegeven niet meer te 
willen deelnemen in dit proces. De twee andere sportverenigingen gaan wel verder. In februari 
2017 volgt een volgende bijeenkomst voor de leden van beide verenigingen.

Maatregelen

3.007 Onderzoeken samenwerking sport, bewegen en gezondheid Sportdorp Oostkapelle

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
De drie sportverenigingen (DOK, voetbal, tennis) zijn in 2016 in gesprek  gegaan over 
het proces van samenwerking.  Helaas is de tennis eind 2016 in dit proces afgehaakt. Zij 
maken daarom ook geen deel meer uit van de stuurgroep Sportdorp Oostkapelle, maar zijn 
nog wel actief in de werkgroep voor het samen organiseren van activiteiten. In februari 2017 
staat er een vervolgbijeenkomst tussen de voetbal en sportvereniging DOK in de planning. De 
gemeente heeft een adviserende rol op afroep. 
Verder heeft de stuurgroep Sportdorp de inzet van de buurtsportcoach met een jaar verlengd 
(1 juli 2016 - 1 juli 2017). Hiervoor is geen beroep gedaan op een gemeentelijke bijdrage.

Doelstellingen

D.3.05 Stimuleren van sport en bewegen door het beschikbaar stellen van 
sportaccommodaties  (NOC*NSF normen) en het verlenen van subsidies voor activiteiten.

Stand van zaken
Het kunstgrasveld korfbalvereniging Westkapelle is  op 10 september 2016 officieel in gebruik 
genomen bij de start van het nieuwe seizoen. 
Wij hebben in 2016 gewerkt aan het proces voor de verlenging van de 
privatiseringsovereenkomsten. Dit hebben we gedaan door het organiseren van een 
inspiratiebijeenkomst voor de "groene" buitensportverenigingen (voetbal, korfbal) en andere 
betrokken partijen. We zijn sinds het najaar 2016 (1-op-1) in gesprek met de 
voetbalverenigingen en de korfbalvereniging. Dit krijgt in 2017 een vervolg. Doel is om per 1 
januari 2018 de privatiseringsovereenkomsten te verlengen al dan niet inclusief 
veldonderhoud.

Maatregelen

3.008 Onderzoeken deelname aan en eventueel uitvoeren van de subsidieregeling 
duurzaamheid sportaccommodaties

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016 
Gestart

Kwaliteit
Op 2 januari 2017 kunnen sportverenigingen weer een beroep doen op de landelijke 
subsidieregeling voor duurzaamheidsmaatregelen aan de sportaccommodatie. Ter 
voorbereiding op deze nieuwe ronde heeft de gemeente in samenwerking met het 
EnergieServicePunt Zeeland in september 2016 een bijeenkomst over duurzaamheid 
gehouden voor sportaanbieders. Er was geen behoefte aan een tweede bijeenkomst.



3.010 Realisatie kunstgras korfbalcomplex Westkapelle

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 30-09-2016 
Gereed

Kwaliteit
 De velden zijn opgeleverd. De officiële opening was zaterdag 10 september 2016, bij de start 
van de competitie. We hebben het proces geëvalueerd. Bij zowel de korfbalvereniging als de 
gemeente is er grote tevredenheid over het resultaat en het verloop van het proces.

5.001 Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma Sport 2017

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
Samen met de klankbordgroep sport en bewegen hebben we op 15 december 2016 het 
concept uitvoeringsprogramma 2017 afgerond. Op 17 januari 2017 hebben we het 
uitvoeringsprogramma sport 2017 vastgesteld. Dit hebben we ter kennisname naar de 
gemeenteraad gestuurd (2 februari). 
Basis voor dit uitvoeringsprogramma is de Sportnota 2016. In het uitvoeringsprogramma 
2017 gaan we door met succesvolle projecten zoals de activiteiten basisscholen en het 
sportambassadeurschap. Ook hebben we gezocht naar nieuwe samenwerkingen zoals met 
Arduin. 
  
 
Tijd

Geld
Bij het uitvoeringsprogramma 2017 is ook een begroting opgenomen.

5.002 Uitvoeren maatregelen tegen konijnenoverlast sportvelden tweede fase

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 15-09-2017 
Gereed

Kwaliteit
We gaan de uitvoering eerste fase met de verenigingen in het eerste kwartaal 2017 evalueren, 
zodat we daarna de juiste maatregelen in de tweede fase kunnen treffen. 
 
Tijd

Geld
De kosten eerste fase passen binnen de begroting 2016.

5.003 Verlengen privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen inclusief onderzoek 
privatisering veldonderhoud

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
In  2016 hebben we als eerste stap een inspiratiebijeenkomst voor de "groene" 
buitensportverenigingen (voetbal en korfbal) en andere zgn. stakeholders (o.a. andere 
sportaanbieders, stads- en dorpsraden, buurtsportcoaches) gehouden. Als vervolg hierop zijn 
we gestart met de interviews met de voetbalverenigingen en de korfbalvereniging waarin we 
de toekomst en functie van de accommodaties met elkaar bespreken en de privatisering van 
het veldonderhoud. Voor de kerstvakantie hebben we 6 interviews gehouden. De resterende 
twee volgen in het eerste kwartaal van 2017. 
Voor 31 december 2017 moet de gemeente een besluit nemen over verlenging van de 
privatiseringsovereenkomsten voetbal inclusief veldonderhoud.
Tijd
Het proces loopt tot nu toe volgens planning.



Geld
De kosten voor de inspiratiebijeenkomst hebben we betaald uit het budget 
uitvoeringsprogramma sport 2016.



3.3 Thema Welzijn

Doelstellingen

D.3.06 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid"

Stand van zaken
In 2016 zijn er verschillende initiatieven ingediend of voorbereid  in het kader van de reserve 
leefbaarheid. Halverwege het jaar hebben we de leefbaarheidsbijdrage geëvalueerd. De 
algemene conclusie was: De leefbaarheidsbijdrage zorgt voor positieve ontwikkelingen in onze 
kernen. Dit mogen we echter nog veel meer stimuleren, we kunnen er samen nog veel meer 
uithalen! We hebben geprobeerd de bijdrage nog meer onder de aandacht te brengen van 
inwoners, onder meer door middel van social media en de Veerse krant. De eerste publieke 
verantwoordingsavond in juni was een succes: initiatiefnemers presenteerden hun initiatieven. 
De interne organisatie heeft het afgelopen jaar veel ervaring op kunnen doen met 
leefbaarheidsaanvragen. Knelpunten in de beleidsregels zijn opgepakt en deze zijn in januari 
2017 ook gewijzigd. Voor 2017 zal de focus liggen op het versimpelen van procedures, het 
goed afhandelen van aanvragen en goed blijven communiceren over de reserve leefbaarheid..

Maatregelen

6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-02-2018 
Gestart

Kwaliteit
Een bijdrage is toegekend voor: 

 het realiseren van een pumptrackbaan in Veere;
 de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het 

complex korenmolen De Graanhalm; 
 aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in 

Domburg;
 exploitatie foyer en dorpshuis in MFA Zoutelande;
 het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere;
 herstel parkje Kerkhoflaan Koudekerke;
 opknappen en onderhouden trapveldje aan de Torenstraat in Oostkapelle;
 opwaarderen tuin Catharinakerk Zoutelande;
 plaatsen van een Social Sofa in Westkapelle.

Er is nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.3.07 Het versterken van preventieve voorzieningen en de inzet en ondersteuning van 
vrijwilligers en mantelzorgers in de kernen

Stand van zaken
N.a.v. de wijziging van het aantal gebiedsteams zijn de werkzaamheden van de Stichting 
Welzijn Veere aangepast. Nu wordt meer ingezet op lokale netwerkteams en participatie van 
cliënten van Orionis aan vrijwilligerswerk. 
Er is een onderzoek gestart om bestaande activiteiten zoals sport, cultuur en welzijn te 
verbinden met de zorg. Afronding is gepland in november. Uit de interne verkenning blijkt dat 
er kansen zijn om organisaties in de Veerse kernen te betrekken bij het sociaal domein. De 
transformatie wordt verder vorm en inhoud gegeven .



Maatregelen

3.014 Opstellen toekomstvisie maatschappelijk vastgoed en realiseren taakstelling 
accommodaties

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020 
Gestart

Kwaliteit
In januari 2016 zijn we gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. Een van de eerste 
stappen was het voeren van de zgn. maatschappelijke dialoog in alle kernen.  In augustus 
2016 hebben we besloten om de uitvoeringsagenda maatschappelijk vastgoed 2025 ook te 
baseren op het uitgangspunt "maatwerk per kern". De (toekomstige) behoefte in de kernen 
staat daarbij centraal. In de dialogen met de kernen hebben wij ons uitgangspunt "meer 
samenleving en minder overheid" gebruikt om zo voldoende ruimte te kunnen bieden aan 
wensen en initiatieven. Wij vinden het belangrijk dat de gebruikers/verenigingen en/of inwoners 
een bijdrage gaan leveren aan de exploitatie van de mfa's/dorpshuizen. 
De gemeenteraad heeft op 15 december 2016  de uitvoeringsagenda maatschappelijk 
vastgoed vastgesteld.  Deze agenda is richtinggevend voor andere autonome ontwikkelingen 
van de (gemeentelijke) maatschappelijke voorzieningen.  In de eerste periode 2017 t/m 2020 
gaan we aan de slag in vier kernen, namelijk Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en 
Westkapelle.

 

3.015 Subsidiëren van organisaties die aansluiten op het sociale domein

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
In de kadernota is extra budget opgenomen voor een impuls in het preventieve veld in 2016. 
Met dit budget van € 50.000 hebben wij diverse organisaties in staat gesteld activiteiten uit te 
voeren in het preventieve veld.  Met deze extra impuls worden mensen met een hulpvraag  in 
een vroeg stadium ondersteund om te voorkomen dat problemen verergeren. Juist met de 
inzet van vrijwilligers wordt lichte ondersteuning geboden en wordt de inzet van professionals 
uitgesteld of overbodig. Deze aanpak past bij de uitgangspunten van : zorg zo vroeg mogelijk 
leveren , zorg dichtbij organiseren en zo licht mogelijk inzetten als kan.  In 2016 is aan diverse 
organisaties extra budget toegekend die samen het zogenaamde 'voorliggend veld' 
versterken .  Uit gesprekken met organisaties en cliënten blijkt dat men tevreden is. 
  
 



3.4 Thema Cultureel erfgoed

Doelstellingen

D.3.08 Instandhouding cultureel erfgoed

Stand van zaken
We subsidieerden tentoonstellingen in musea op het gebied van cultureel erfgoed, o.a. 
Mondriaan en het Zeeuwse Landschap in het Marie Tak van Poortvlietmuseum, 
wisselexpositie in het Polderhuis en de Vuurtoren en een tentoonstelling over muntenvondst in 
Serooskerke  Kunsteducatie verzorgt museumbezoek voor alle leerlingen van de basisschool. 
Maatregelen die worden uitgevoerd zijn onderzoek naar gewijzigd onderhoud van 
monumenten die ons eigendom zijn. Het Zeeuws Archief is belast met de instandhouding van 
oude archieven. 
 

Maatregelen

3.017 Onderzoek monumentenstichting

Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-06-2015 
Gereed

Kwaliteit
De 1e fase van het projectplan naar verzelfstandiging gemeentelijke monumenten is 
uitgevoerd.  Op grond van de bevindingen uit de 1e fase is het project tot verzelfstandiging 
afgesloten.  Tevens is op basis van de bevindingen een nieuw projectplan "Meer doen met ons 
cultureel erfgoed!" vastgesteld, dat in 2017 wordt uitgevoerd. Doelstelling hiervan is ons 
cultureel erfgoed meer te gaan gebruiken en in te zetten voor een aangenaam woonklimaat en 
ter promotie van toeristisch -recreatieve ontwikkelingen.  
 

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-03-2015 Einddatum: 01-07-2016 
Doorlopend

Kwaliteit
Het Zeeuws Archief voerde ook in 2016 de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder 
andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. 
In mei 2016 stemde u in met de jaarrekening 2015 en in juli met de conceptbegroting 2017. 
2016 stond in het teken van een nieuw meerjarig beleidsplan dat is vastgesteld door het AB. 
Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. In 2016 zijn daarvoor de 
nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te 
wisselen. Het Zeeuws Archief trok hierin nauw op met de VZG.
Tijd
In de vergadering van mei stemde u in met de jaarrekening 2015 van het Zeeuws Archief. In 
de raadsvergadering van 7 juli heeft u besloten om een positieve zienswijze af te geven aan 
het DB van het Zeeuws Archief over de 1e begrotingswijziging 2016 en de conceptbegroting 
2017.
Geld
Bij de behandeling van de meerjarenbegroting in juli 2016 bleek dat er structurele tekorten 
onstaan als direct gevolg van het opzeggen van de huur van depotruimte door de rechtbank. 
Gemeente Veere draagt voor een relatief klein deel bij in het tekort (3%). U stemde in met ons 
voorstel om daarin onze verantwoordelijkheid te nemen een positieve zienswijze af te geven 
aan het Zeeuws Archief.



3.5 Thema Kunst

Doelstellingen

D.3.09 Kunstparticipatie

Stand van zaken
Bij de programmabegroting 2017 stelde u incidentele middelen beschikbaar om muziek in het 
basisonderwijs te bevorderen. Wij hebben in 2016 hiervoor afspraken gemaakt met de 
Zeeuwse Muziekschool, basisscholen en muziekverenigingen. Resultaat is het muziekproject 
Heel Veere Speelt waarbij leerlingen van alle Veerse basisscholen muziekles krijgen en een 
zelfgekozen instrument leren bespelen. De eerste ervaringen van leerlingen, scholen en 
muziekverenigingen zijn positief. Het project is gestart in oktober 2016 loopt door gedurende 
het schooljaar 2016/2017. 
In Serooskerke zijn onlangs twee kunstwerken geselecteerde die in oktober worden 
gepresenteerd aan de inwoners van Serooskerke. Plaatsing van het kunstwerk vindt plaats in 
2017.

Maatregelen

3.019 Bevorderen participatie jeugd aan muziekonderwijs

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-02-2015 Einddatum: 01-07-2016 

Kwaliteit
In 2016 werkte een projectgroep vanuit de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse Muziekschool 
onder begeleiding van Berenschot aan het opstellen van een toekomstvisie. In het traject is de 
opbrengst vanuit de diverse doelgroepen en belanghebbenden (onder andere gemeenten, 
muziekverenigingen en scholen) meegenomen. De opbrengsten daarvan zijn meegenomen in 
de  toekomstvisie, die in concept is aangeboden aan het DB.  Duidelijk is dat de koers de 
komende jaren (nog) meer komt te liggen op muziekeducatie in het basisonderwijs. 
Naast dit Zeeuwse traject, voerden wij op Veers niveau gesprekken met basisscholen, 
muziekverenigingen en de muziekschool om muziek in het basisonderwijs te bevorderen. In 
combinatie met de middelen de u beschikbaar stelde bij de Programmabegroting 2017 leidde 
dit tot het muziekproject Heel Veere Speelt. Dit is in oktober 2016 gestart op alle basisscholen 
in samenwerking met de muziekverenigingen en Zeeuwse Muziekschool. De eerste ervaringen 
van leerlingen, scholen en muziekverenigingen waren positief. In 2017 loopt het project door 
op de andere Veerse basisscholen.

5.006 Beeldende kunst in openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen realiseren

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2014 
Gestart

Kwaliteit
Omdat de  geselecteerde kunstenaars aangaven meer tijd nodig te hebben voor een kwalitatief 
goed ontwerp en realisatie van het kunstwerp is de oplevering nu, na overleg met de 
dorpsraad/kunstadviescommissie, verplaatst naar voorjaar 2017.
Tijd
Omdat de  geselecteerde kunstenaars aangaven meer tijd nodig te hebben voor een kwalitatief 
goed ontwerp en realisatie van het kunstwerp is de oplevering nu, na overleg met de 
dorpsraad/kunstadviescommissie, verplaatst naar voorjaar 2017.
Geld

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)

Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-07-2016 
Doorlopend

Kwaliteit
De ZMS verzorgde  ook in 2016 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en 
voor particulieren. 2016 stond in het teken van de afwikkeling van een bezuiniging van 15% 



ten opzichte van de jaarrekening 2010. Daarnaast werkte de ZMS aan een nieuwe 
toekomstvisie.  Eind 2016 namen wij in het AB kennis van een conceptversie van de 
toekomstvisie. Voordat  het AB een definitieve versie kan vaststellen en  wij deze aan u 
kunnen voorleggen wordt er in 2017 gewerkt aan een financiële doorrekening van de 
uitgangspunten. Duidelijk is wel dat de nadruk nog meer komt te liggen op ‘muziek in het 
basisonderwijs’. Dit past binnen onze doelstelling uit het coalitieprogramma. 
  
Tijd
In mei 2016 stemde u in met  de jaarstukken 2015 en de conceptbegroting 2017 waarna deze 
door het AB van de ZMS zijn vastgesteld. 
 
Geld
De ZMS sloot het jaar 2015 af met een tekort. Dit tekort kon nog opgevangen worden uit de 
algemene reserve. Van de Zeeuwse Muziekschool kregen wij eind 2016 het signaal af dat er 
ook over het jaar 2016 een tekort verwacht wordt. Risico is dat de gemeenten hierin volgens 
de GR moeten bijdragen, omdat het tekort niet binnen de (geslonken) reserve van de ZMS 
opgevangen kan worden. Belangrijkste reden van het tekort is een combinatie van de 
bezuinigingen van de afgelopen jaren, verhoging van de lesgelden, terugloop in het aantal 
lesuren en de frictiekosten als gevolg van de afvloeiing van personeel. De ZMS is daarom 
overgegaan op deeltijdontslagen.

Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 
2014

Begroting 
2015 actueel

Begroting 
2016 primitief

Begroting 
2017 primitief

Begroting 
2018 primitief

Begroting 
2019 primitief

Lasten 6.278 6.741 6.122 5.914 5.957 6.055
Baten 429 548 321 321 321 321
Resultaat -5.850 -6.193 -5.801 -5.593 -5.636 -5.734

Wat mag het kosten op productniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Rekenin
g 2014

Begroting 
2015 

actueel

Begroting 
2016 

primitief

Begroting 
2017 

primitief

Begroting 
2018 

primitief

Begroting 
2019 

primitief
Lasten
Sportstimulering 1.682 1.770 1.594 1.577 1.581 1.560
Sociale 
infrastructuur

475 517 485 326 400 547

Jeugdvoorzieningen 837 991 962 954 954 947
Onderwijs 1.856 1.980 1.664 1.648 1.625 1.608
Cultuureducatie 281 322 312 310 313 313
Kunsten 347 427 344 340 340 338
Cultureel erfgoed. 362 331 313 312 297 297
Monumenten 440 403 449 446 446 445
Totaal Lasten 6.278 6.741 6.122 5.914 5.957 6.055
Baten
Sportstimulering 38 45 42 42 42 42
Sociale 
infrastructuur

61 0 0 0 0 0

Jeugdvoorzieningen 138 147 147 147 147 147
Onderwijs 73 267 84 84 84 84
Kunsten 34 39 0 0 0 0
Monumenten 85 49 50 50 50 50
Totaal Baten 429 548 321 321 321 321
Resultaat -5.850 -6.193 -5.801 -5.593 -5.636 -5.734




