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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.  

Relevante beleidskaders/nota's

 Coalitieprogramma 2014-2018 
 Structuurvisie Veere 2025 
 Bestemmingsplan Buitengebied/Landschapsvisie 
 Kadernota strand en duingebied/Rapport De Kust is breder dan het strand 
 Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2014-2018 
 Omgevingsplan
 CBS, KvK , ZTLO en Impuls Zeeland monitor gegevens
 Duurzaamheidsplan

Trends en ontwikkelingen

 Innovatie, digitalisering. verduurzaming, herstructurering en samenwerking.
 Van bezit naar gebruik als onderdeel van een circulaire economie.
 Rapport van de commissie Balkenende
 Landelijke en provinciale visie over bebouwing langs de kust.
 Nieuwe Omgevingswetgeving

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.

Maatregelen

3.002 We voeren het stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018 uit.

We gaan het gezondheidstoerisme door ontwikkelen in co-creatie met stakeholders. We honoreren 
kansrijke projecten met een stimuleringsbijdrage.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
De Evaluatie over de uitvoering van het stimuleringsprogramma  in 2017 is ontvangen.  Aan 
Impuls Zeeland en het Kenniscentrum Kusttoerisme is opnieuw opdracht verleend voor de 
ondersteuning in 2018.

3.001 We revitaliseren onze bestaande bedrijventerreinen.

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: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Bedrijfsgrond is schaars in onze gemeente.  Het van economisch belang dat de bestaande 
bedrijventerreinen vitaal zijn. Door herstructurering en revitalisering werken we aan een goed 
vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe bedrijven.  De looptijd is gelijk aan het 



bedrijventerreinprogramma Veere 2017 - 2025.   

3.004 We reserveren een bedrag als co-financiering voor kansen op Europese en/of 
nationale subsidies.

Subsidies vragen standaard om een co-financiering van de gemeente. We verantwoorden achteraf, 
zodat we snel van kansen gebruik kunnen maken. De Europese subsidies benutten we om het 
bestaande beleid financieel te ondersteunen. Hiervoor is vanaf 2017 € 300.000 gereserveerd.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

3.003 We stellen een ondernemersmanager aan.

We werken met de ondernemersmanager Veere aan een goede relatie met de Veerse ondernemers. 
Samen met de ondernemers uit Veere stellen we de  ondernemersmanager aan. Kosten zijn fifty-fifty; 
we hebben daarvoor € 15.000 per jaar nodig. De ondernemersmanager werkt onafhankelijk en is de 
bruggenbouwer tussen bedrijfsleven en gemeente.
 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

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: Melse J.
Startdatum: 30-10-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Er is opdracht verleend een businessplan naar de haalbaarheid van een MOVE project uit te 
voeren.  De 1e resultaten verwachten wij vóór de zomer 2018.

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.

Maatregelen

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 Uitvoerings Alliantie (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: Molenaar R.M.A.



Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018 
Doorlopend

Kwaliteit
Een nieuw Activiteitenplan van de TUA (samenwerkingsverband van Impuls, Kenniscentrum 
en VVV) voor de periode 2018-2022 is in voorbereiding. Wij verwachten dit vóór de zomer 
2018 te ontvangen.

3.007 We stellen € 200.000 beschikbaar voor de Toeristische Impuls 2015-2018.

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: Molenaar R.M.A.
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.  Het is aan de nieuwe gemeenteraad om over de conclusies en 
aanbevelingen in dit rapport een besluit te nemen.

3.008 We kennen een budgetsubsidie toe aan de VVV Zeeland voor de periode 2016-
2019.

Het nieuwe budgetsubsidiebesluit 2016-2019 voor de VVV Zeeland is op de Veerse situatie 
toegesneden. We maakten prestatieafspraken over het gastheerschap en de marketing/promotie. Ook 
blijft het stadshuis vaker en langer open. Aan de hand van begroting, jaarrekening en activiteitenplan 
vindt een evaluatie van de prestatieafspraken plaats. Voor de uitbreiding van de openstelling van de 
VVV in het stadshuis van Veere is € 15.000 nodig.
 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 
Doorlopend

Kwaliteit
Over wat de VVV voor het budget moet doen (gastheerschap en promotie) zijn 
prestatieafspraken gemaakt.  Verantwoording hierover vindt plaats in  de jaarrekening en het 
jaarverslag.

3.009 We handhaven het 5-sterrenniveau van het fietsknooppuntensysteem.

Voor beheer en onderhoud hebben we € 5.000 nodig.
 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
Over het beheer en onderhoud zijn nieuwe afspraken met het Routebureau van de VVV 
gemaakt. 
 In overleg met dorps-/stadsraden is een inventarisatie gemaakt waar (nog) behoefte bestaat 
aan fietsoplaadpunten.

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: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart
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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 863 1.614 2.256 1.260 1.094 692
Baten 7.529 7.706 8.123 7.829 7.713 7.311
Resultaat 6.665 6.092 5.867 6.569 6.620 6.620

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
3.1 Economische 
ontwikkeling

93 207 367 117 117 117

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

184 701 821 520 456 54

3.3 Bedrijfsloket en 
bedrijfsregelingen

119 98 105 83 83 83

3.4 Economische 
promotie

468 609 962 538 437 437

Totaal Lasten 863 1.614 2.256 1.260 1.094 692
Baten
3.1 Economische 
ontwikkeling

0 28 0 0 0 0

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur

447 673 732 486 422 20

3.3 Bedrijfsloket en 
bedrijfsregelingen

82 30 35 37 37 37

3.4 Economische 
promotie

6.999 6.976 7.356 7.305 7.254 7.254

Totaal Baten 7.529 7.706 8.123 7.829 7.713 7.311
Resultaat 6.665 6.092 5.867 6.569 6.620 6.620

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021

Deelname contacta S  5 5 5 5

Beheer en onderhoud routestructuren S  3 3 3 3

Uitbreiding openstelling VVV Veere in 
stadhuis S  15 15 15 15

MOVE project (TukTuk vervoer) S  p.m. p.m. p.m. p.m.

Bekostiging ondernemersmanager S  15 15 15 15

Welstandscommissie S  10 10 10 10



Vervanging economische agenda E  p.m.    

Herstructurering kampeerbeleid 
kleinschalige kampeerterreinen E  20    

Uitvoeringsprogramma kustvisie E  50    

Organisatie ESPA congres 2018 E  25    

Project ecomobiliteit E  100 100   

Fonds Zeeland E  22    

Project ecoferium Veerse Dam E  100    

Budgetsubsidie VVV E  p.m. p.m.   

Bedragen x € 1.000




