
1. Veiligheid



1. Veiligheid

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

Relevante beleidskaders/nota's

 Nota integrale veiligheid
 Wet op de Veiligheidsrisico's
 Regionaal crisisplan
 APV en beleidsregels
 Integraal Handhaving Uitvoeringsprogramma
 Handhavingsbeleid
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 Wet milieubeheer
 Bestemmingsplannen 
 Drank- en horecawet
 Omgevingswet
 Duurzaamheidsplan

 

Trends en ontwikkelingen

 Ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
 Uitwerking van Maatwerk in Brandweerzorg
 Vorming van de Nationale Politie
 Zelfredzaamheid van de burger
 Zeeland is het 2e risicogebied van Nederland
 Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
 Kosten van vandalisme verhalen op de daders
 Recreatie-getinte inbraken en diefstallen
 Toenemende veiligheidseisen bij evenementen
 Toename sociaal isolement en verwarde personen

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.

Maatregelen

1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland.

De 13 gemeenten vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband dat zorgt 
voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het 
voorzien in een meldkamer. Doelstelling en taken staan in een gemeenschappelijke 
Regeling. Daarmee houden we controle op de VRZ (Veiligheidsregio Zeeland) en stellen we budget 
beschikbaar. In het 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan u voor. Eenmalig is € 
43.000 nodig om de bedrijfsvoering op peil te krijgen. Er is ook jaarlijks € 146.000 nodig om de 
bedrijfsvoering van de VRZ op peil te houden
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 14-09-2017 
Doorlopend

Kwaliteit



1.002 We trainen en leiden medewerkers op voor hun rol bij een ramp of crisis.

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

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.

Maatregelen

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: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

1.004 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

Aan de hand van het ondermijningsbeeld Zeeland binden we gezamenlijk de strijd aan tegen 
georganiseerde misdaad. We maken mensen bewust van georganiseerde criminaliteit en 
ondermijning, zodat ze ook weten wat ze moeten doen. We nemen deel aan de Taskforce Brabant 
Zeeland. Ook participeren we in 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 
Niet gestart

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: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

1.006 We werken samen met de politie aan het bewaken van de prioriteiten en inzet van 
de politie in Veere.

Zes keer per jaar is er een basisteamdriehoek Walcheren waar we met de politie en het OM prioriteit 
en inzet van de politie vaststellen. De prioriteiten worden grotendeels regionaal bepaald. Per jaar 
stellen we concrete activiteiten en maatregelen vast. In het basisteam bepalen we de lokale vertaling 
daarvan en vullen we de lokale beleidsvrije ruimte in.  
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart



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.

Maatregelen

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: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-08-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Melse J.
Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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 kunt bijvoorbeeld lezen 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: Melse J.
Startdatum: 01-02-2018 Einddatum: 01-08-2018 
Niet gestart
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Veilighei
d 6 Verwijzingen 

Halt

per 
10.000 
inw. 
12-17 
jr

Bureau Halt 2016 126,
7 163,7

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

Veilighei
d 7 Harde kern 

jongeren

per 
10.000 
inw.

Korps 
Landelijke 
Politiediens
ten (KLPD)

2014 0,9 1,2

Het aantal 
hardekern 
jongeren, per 
10.000 
inwoners in de 
leeftijd van 12-
24 jaar.



Veilighei
d 8 Winkeldiefstall

en

aantal 
per 
1.000 
inwone
rs

CBS - 
Geregistree
rde 
criminaliteit 
& 
Diefstallen

2016 0,2 1,6

Het aantal 
winkeldiefstalle
n per 1.000 
inwoners.

Veilighei
d 9 Geweldsmisdri

jven

aantal 
per 
1.000 
inwone
rs

CBS - 
Geregistree
rde 
criminaliteit 
& 
Diefstallen

2016 2,7 4,8

Het aantal 
geweldsmisdrij
ven, per 1.000 
inwoners. 
Voorbeelden 
van 
geweldsmisdrij
ven zijn 
seksuele 
misdrijven, 
levensdelicten 
zoals moord 
en doodslag 
en dood en 
lichamelijk 
letsel door 
schuld 
(bedreiging, 
mishandeling, 
etc.).

Veilighei
d

1
0

Diefstallen uit 
woning

aantal 
per 
1.000 
inwone
rs

CBS - 
Geregistree
rde 
criminaliteit 
& 
Diefstallen

2016 3,2 1,9

Het aantal 
diefstallen uit 
woningen, per 
1.000 
inwoners.

Veilighei
d

1
1

Vernielingen 
en 
beschadiginge
n (in de 
openbare 
ruimte)

aantal 
per 
1.000 
inwone
rs

CBS - 
Geregistree
rde 
criminaliteit 
& 
Diefstallen

2015 4,1 5,6

Het aantal 
vernielingen en 
beschadiginge
n, per 1.000 
inwoners.

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 
2016

Actuele 
begroting 

2017

Begroting 
2018 primitief

Begroting 
2019 primitief

Begroting 
2020 primitief

Begroting 
2021 primitief

Lasten 2.495 2.277 2.535 2.535 2.567 2.641
Baten 37 67 40 40 40 40
Resultaat -2.458 -2.210 -2.494 -2.494 -2.526 -2.601

Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Rekenin
g 2016

Actuele 
begroting 

2017

Begroting 
2018 

primitief

Begroting 
2019 

primitief

Begroting 
2020 

primitief

Begroting 
2021 

primitief
Lasten
1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer

1.559 1.667 1.949 1.949 1.981 2.055

1.2 Openbare orde 
en veiligheid

936 610 585 586 586 586

Totaal Lasten 2.495 2.277 2.535 2.535 2.567 2.641
Baten
1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer

6 5 5 5 5 5

1.2 Openbare orde 
en veiligheid

31 62 35 35 35 35

Totaal Baten 37 67 40 40 40 40
Resultaat -2.458 -2.210 -2.494 -2.494 -2.526 -2.601

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021

RUD, begroting 2018-2021 S  4 4 4 4

Veiligheidshuis Zeeland S  5 5 5 5

VRZ bijdrage S  146 73 119 185

VRZ bijdrage E  58 25 7 -5

Bedragen x € 1.000




