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Leeswijzer 

Opbouw rapportage 

De bestuursrapportage bestaat uit een tweetal onderdelen die we samengevoegd hebben in één 
rapportage: 
  
- beleidsrapportage; 
- financiële rapportage. 
  
In de beleidsrapportage rapporteren we over de stand van zaken op het niveau van doelstellingen 
(wat willen we bereiken?).  
  
Met de financiële rapportage brengen we u, conform de financiële verordening, op de hoogte van de 
volgende zaken: 
  
- financiële mutaties op lopende budgetten; 
- nieuwe voorstellen van het college. 
  
Corona-omstandigheden 
In de memo van 14 augustus over de kosten van de corona maatregelen en de inzet van de 
ambtelijke capaciteit hebben we aangegeven dat dit kan leiden tot vertraging in reguliere activiteiten 
en extra kosten.  
Momenteel zien we om ons heen dat de corona pandemie weer aan een tweede opmars bezig is.  
We willen er nogmaals op wijzen dat het uitvoeren van werkzaamheden en het behalen van doelen 
anders kan verlopen. De mogelijke gevolgen kunnen zowel financiële als niet-financiële effecten 
hebben zowel in 2020 als in 2021. 

Toelichting begrotingswijzigingen 

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 3 t/m 5 goed te keuren. Hieronder staat 
kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze 
rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot 
het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000.  
  
Begrotingswijziging 3 
Betreft nieuwe voorstellen vanuit het college. 
  
Begrotingswijziging 4 
De wijziging heeft betrekking op bijstelling van lopende budgetten. 
  
Begrotingswijziging 5 
De wijziging bevat mutaties op de prognose van de in exploitatie genomen gronden voor het jaar 
2020. Een toelichting hiervoor treft u aan bij programma 8, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Stedelijke Vernieuwing.  
  
Leeswijzer 
Een positief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel. 
Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel. 
Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere bate of hogere last. 
Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een lagere bate of lagere last. 



 

Totaaloverzicht begrotingswijziging 

 Begroting voor wijziging Begrotingswijziging 3 t/m 5 Begroting na wijziging 

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Bestuur en ondersteuning 2.351 4.046 1.695 273 22 -251 2.624 4.068 1.444 

Veiligheid 2.760 86 -2.674 -13 4 17 2.747 90 -2.657 

Verkeer, vervoer en waterstaat 7.237 427 -6.810 -107 17 124 7.130 443 -6.686 

Economie 2.229 9.518 7.288 -17 -24 -8 2.213 9.494 7.281 

Onderwijs 2.403 773 -1.630 131 16 -116 2.535 789 -1.746 

Sport, cultuur en recreatie 9.476 1.313 -8.163 74 5 -69 9.550 1.318 -8.232 

Sociaal domein 18.233 3.579 -14.655 435 -69 -504 18.668 3.510 -15.159 

Volksgezondheid en milieu 7.739 6.579 -1.159 -42 -19 22 7.697 6.560 -1.137 

Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing 10.260 8.498 -1.762 -2.208 -2.107 101 8.052 6.391 -1.661 

Overhead 10.034 208 -9.826 75 -2 -77 10.109 206 -9.903 

Algemene Dekkingsmiddelen 294 33.480 33.186 -204 98 301 91 33.578 33.488 

Onvoorzien 211 0 -211 -186 0 186 25 0 -25 

Overige baten en lasten -123 0 123 37 107 70 -86 107 193 

Vennootschapsbelasting 34 0 -34 0 0 0 34 0 -34 

Geraamd totaal van baten en lasten 73.140 68.507 -4.633 -1.751 -1.953 -201 71.388 66.554 -4.834 

Reserves 2.915 7.548 4.633 8 210 201 2.924 7.757 4.834 

Kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Interne producten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal 2.915 7.548 4.633 8 210 201 2.924 7.757 4.834 

Totaal 76.055 76.055 0 -1.743 -1.743 0 74.312 74.312 0 



 

0. Bestuur en ondersteuning 
Programma inleiding 

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. 

Wat willen we bereiken? 

D.0.01 In 2020 verbetert de dienstverlening aan de ondernemers. 

Begin 2019 voerde onderzoeksbureau Lysias het gewenste onderzoek naar de dienstverlening aan de 
ondernemers uit. De aanbevelingen werken we uit in onderstaande maatregelen. 
 

 
Stand van zaken 
In 2019 voerden we onder meer een onderzoek uit naar onze dienstverlening aan 
ondernemers, de ondernemerspeiling. De resultaten van deze peiling deelden we met de 
gemeenteraad in maart 2020. Gelet op de Corona-crisis vinden we het niet wenselijk het door 
het college voorgestelde verdiepend onderzoek uit te voeren. Waar mogelijk verbeteren we wel 
onze dienstverlening, bijvoorbeeld op digitaal gebied. Zo benaderden we uitvaartondernemers 
over de mogelijkheden die er zijn op digitaal gebied. We zien dat steeds meer ondernemers de 
aangifte overlijden digitaal melden. Daarnaast willen we een casusregisseur aanstellen voor 
ondernemers en inwoners met plannen. 

D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze 
inwoners blijft minimaal op het niveau van de afgelopen jaren. 

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score: 
 bezoekers balie 8,3 
 inwoners 7,1 

Bij bezoekers balie gaat het om klanten die een product aanvragen en/of ophalen bij een bezoek aan 
het gemeentehuis. 
Bij inwoners gaat het om een uitgebreid onderzoek naar diverse thema's: het woon- en leefklimaat, de 
relatie inwoner-gemeente en de gemeentelijke dienstverlening. 
In 2019 herhaalden we dit onderzoek. De resultaten waren eind 2019 (december) bekend. 
 

 
Stand van zaken 
De resultaten van de onderzoeken zijn bekend. De gemeenteraad informeerden we via de 
ingekomen stukken (vergadering 19 maart). De inwonerspeiling scoorde bij sommige thema's 
lager (woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente), de overall-score bleef gelijk aan het 
onderzoek uit 2017 (6,9). Het klantonderzoek balie scoorde op onderdelen soms substantieel 
hoger dan in 2017, de totaalscore stijgt van 8,1 naar 8,2. 

D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij 
integriteit een belangrijk thema is. 

 

 
Stand van zaken 
Ambtelijke integriteit: 
We bespraken in de eerste helft van 2020 binnen de afdelingsclusters de uitkomsten van de 
vorig jaar doorlopen bewustwordingssessie over integriteit, een online dilemmatraining. We 
deden dit in 27 van de 35 bestaande werkoverleggen onder leiding van het afdelingshoofd en 
onder begeleiding van de integriteitcoördinator voor het geven van toelichting en het bewaken 
van de uniformiteit. Vanwege de coronamaatregelen konden niet alle werkoverleggen afgerond 
worden voor juli 2020. Voor dit onderwerp is het namelijk van belang om face-to-face een goed 
gesprek met elkaar te voeren. In kwartaal 3 2020 voeren wij nog 8 werkoverleggen en een 
werkoverleg met het MT/DT. Daarna besluiten wij over de vervolgactiviteiten voor 
bewustwording.  
Bestuurlijke integriteit: 
In 2019 stelde de gemeenteraad de gedragscode vast voor de politieke ambtsdrager en de 
bestuurders. In hoofdstuk 3 van deze gedragscodes is aangegeven dat de gemeenteraad op 
voorstel van de burgemeester afspraken maakt over de processtappen die worden gevolgd in 
geval van een vermoeden van een integriteitsschending door een bestuurder van de 



 

gemeente. Deze processtappen zijn beschreven in het Protocol vermoedens 
integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Veere 2020. Op 19 maart 2020 stelde de 
gemeenteraad het protocol vast. Verder stelde de raad op 1 juli 2020 een integriteitscommissie 
in. Hierin is uit elke fractie, 1 raadslid vertegenwoordigd. Het doel van de commissie integriteit 
is het bevorderen van integer gedrag door sturing te geven aan de ontwikkeling, de uitvoering 
en de naleving van het gemeentelijk integriteitsbeleid.  
Algemeen: 
We stelden het jaarverslag Integriteit 2019 op waarin we terugblikken op de activiteiten die zijn 
ondernomen voor het ambtelijke en bestuurlijke integriteitsbeleid. Het jaarverslag wordt in 
september 2020 behandeld in de OR (ambtelijke organisatie) waarna het college het definitief 
vaststelt. Wij bieden het vervolgens aan de gemeenteraad aan en zorgen daarna ook voor het 
publiceren ervan op de gemeentelijke website. 

D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke 
regelingen. 

Als zelfstandige gemeente gaat Veere alleen nieuwe samenwerkingsverbanden aan als dit onze 
kwaliteit verbetert, minder kosten geeft en onze kwetsbaarheid vermindert. 
We vergroten de grip op bestaande gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk. 
 

 
Stand van zaken 
Het nawerk van de ontvlechting Porthos verliep in het eerste half jaar conform planning en 
nadert zijn afronding.  
Het vorige college formuleerde als doelstelling het opstellen van een plan van aanpak voor een 
stringentere aansturing van en het vergroten van de grip op verbonden partijen. Dit plan van 
aanpak is in het eerste kwartaal ambtelijk afgerond en wordt (met enige vertraging ivm 
herprioritering inzet uren als gevolg van de coronacrisis) in oktober aan het nieuwe college 
aangeboden. In het plan wordt om te beginnen voor 2 gemeenschappelijke regelingen  een 
dashboard opgesteld waarmee inzicht ontstaat in de sturingsmogelijkheden en de mate waarin 
grip kan worden behaald.  
Na behandeling in het college bezien we hoe één en ander aan de raad kan worden 
voorgelegd. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 4.046 22 4.068 

Lasten 2.351 273 2.624 

Resultaat 1.695 -251 1.444 

Financiële analyse 

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000. 
  

Mutatie Toelichting: Bedragen x € 
1.000 

    Lasten Baten 

Begeleidingstraject 
oud-wethouders 

In verband met de vorming van een nieuw college dit jaar 
is er een begeleidingstraject gestart voor de voormalig 
wethouders. 

30   

Aanvulling 
voorziening 
wachtgelden 

Door de vorming van een nieuw college hebben we voor 
de oud-wethouders de voorziening voor wachtgelden 
moeten aanvullen. 
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1. Veiligheid 
Programma inleiding 

In Veere kun je veilig wonen, werken en recreëren. In dit programma staat hoe we dat zo houden. 

Wat willen we bereiken? 

D.1.01 We zijn goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis. 

We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. We benoemden medewerkers die bij een ramp of crisis 
een rol hebben. In een inrichtingsplan is beschreven hoe we van een normale situatie omschakelen 
naar een crisissituatie en welke faciliteiten we nodig hebben. Medewerkers met een rol bij een ramp of 
crisis oefenen en trainen jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct 
bereikbaar en inzetbaar zijn. 
We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien 
gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige 
hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijke meldkamer. 
 

 
Stand van zaken 
Gelet op de Corona-crisis informeren wij u in de volgende rapportage over dit onderwerp.  
Sinds maart 2020 verkeren we in een GRIP 4 situatie vanwege Covid-19. Veere draagt actief 
bij aan de sectie Bevolkingszorg voor de bestrijding van deze crisis.  Alle geplande fysieke 
trainingen en opleidingen zijn afgelast. Eind dit jaar is er nog wel een trainingssessie 
crisisbeheersing voor het nieuwe college.  
Ook bij de Veiligheidsregio zijn, gezien de Covid-19 crisis, geplande trainingen, opleidingen, 
onderzoeken en beleidsstukken vertraagd of uitgesteld. 

D.1.02 Veere blijft in 2020 een veilige gemeente en scoort op de AD Misdaadmeter een 7 
of lager. 

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel en veiligheidsgehalte van onze inwoners, ondernemers 
en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag 
mogelijk te houden. De AD Misdaadmeter geeft een objectief totaalbeeld van de veiligheid in een 
gemeente. In 2017 scoorden we 5,72 en het jaar daarop 7,37. De AD Misdaadmeter komt jaarlijks in 
het 4e kwartaal uit. 
 

 
Stand van zaken 
Gelet op de Corona-crisis informeren wij u in de volgende rapportage over dit onderwerp.  
De Misdaadmeter 2019 is niet gepubliceerd, waardoor een actueel beeld ontbreekt. Voor 2021 
zoeken we naar een nieuwe betrouwbare bron. Het veiligheidsgevoel geeft mogelijk een ander 
beeld, gelet op de uitbraak van Covid-19 en de getroffen (nood)maatregelen. In het 1e kwartaal 
zagen we dat vanwege de maatregelen de klassieke criminaliteit (inbraken, fietsendiefstallen) 
terugliep.  In de zomer namen deze aantallen weer toe.  
Politie en boa capaciteit werd voornamelijk ingezet voor handhaving van coronamaatregelen. 

D.1.03 De leefomgeving van de gemeente is schoon, veilig, gezond en mooi. 

We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht en handhaving en het stellen van 
regels. 
 

 
Stand van zaken 
Tijdens surveillance houden de boa's toezicht in alle kernen en het buitengebied. Alles wat er 
niet hoort wordt gecontroleerd en zo nodig wordt er opgetreden. Andere toezichthouders 
vervullen tijdens hun werk een oog- en oorfunctie. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 



 

 Exploitatie Begroting voor wijziging 
2e burap 2020 

Begrotingswijziging 2e 
burap 2020 

Begroting na wijziging 
2e burap 2020 

Baten 86 4 90 

Lasten 2.760 -13 2.747 

Resultaat -2.674 17 -2.657 

Financiële analyse 

Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000. 



 

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 
Programma inleiding 

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen, 
parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen 
verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook 
duurzaamheidsaspecten zijn daarbij in evenwicht. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. 
Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel. 

Wat willen we bereiken? 

D.2.01 In 2022 is er in iedere kern 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 
De eerste fase van het verbeteren fietsparkeren in Veere, Domburg, Westkapelle, Zoutelande 
en Dishoek  is gegund. De planning is de werkzaamheden in het najaar van 2020 uit te voeren. 

D.2.02 In 2022 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 
In het derde kwartaal van 2020 is het parkeerbeleidsplan 2020 gereed. Daaruit volgen 
parkeerverordeningen voor de kernen en daarin regelen we de betere verdeling van 
parkeerplaatsen. 

D.2.03 In 2032 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het 
wegencategoriseringsplan ingericht 

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 
- technische veroudering 
Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het 
wegbeheerprogramma. 
 

 
Stand van zaken 
In de eerste helft van 2020 is de herinrichting van de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in 
Oostkapelle afgerond. De herinrichting van de Torenstraat in Meliskerke is gegund aan een 
aannemer. Voor de aanpassing van de Oudestraat in Veere zijn de voorbereidingen gereed en 
kan de aanbesteding starten. De verbindingsweg tussen de Fort den Haakweg en de 
parallelweg N57 is bouwrijp en inmiddels in gebruik. Voor de herinrichting van de Fort den 
Haakweg is de ontwerpfase opgestart.   

D.2.04 In 2022 telt het openbaar vervoer op het grondgebied van Veere 15% meer 
instappers dan in 2019. De inspanningen van de gemeente Veere liggen vooral op het 
vlak van ketenmobiliteit en op de doelgroep ouderen. 

We zetten ons in voor een beter gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat er goede routes 
moeten liggen, bushaltes toegankelijk zijn en overlast moet worden voorkomen. We richten ons niet 
alleen op het traditionele openbaar vervoer maar kijken naar slimme combinaties tussen verschillende 
vervoersvormen. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen 
en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). 



 

 

 
Stand van zaken 
Voor Serooskerke wordt gewerkt aan een voorstel om de busroute te verplaatsen en de 
overlast van de bus voor inwoners van Serooskerke weg te nemen met behoud van een goede 
openbaar vervoer verbinding. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om kleine busjes in 
te zetten op lijn 52 en 53. We onderzoeken de toezegging van de haltetaxi tot centraal station 
Middelburg. De Provincie Zeeland heeft ons uitgenodigd om mee te denken en met pilots te 
komen voor vernieuwing van het openbaar vervoer als voorbereiding op de aanbesteding van 
de nieuwe concessie in 2025. We participeren hierin actief. Pas in 2021 kan er voor het eerst 
iets gezegd worden over de ontwikkeling van het aantal instappers op het grondgebied van 
Veere tussen 2019 en 2020. 

D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus 

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 
Het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen loopt volgens de beheerplannen. Het 
budget wegbeheer 2020 is met €300.000 verlaagd om een deel van de tekorten door corona 
op te kunnen vangen. Het groot onderhoud van de Banckertstraat en omgeving in Koudekerke 
is één jaar uitgesteld. Gepland onderhoud in 2021 schuift daardoor ook deels op. Dit heeft 
geen verregaande consequenties. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 427 17 443 

Lasten 7.237 -107 7.130 

Resultaat -6.810 124 -6.686 

Financiële analyse 

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000. 
  

Mutatie: Toelichting: 
Bedragen x € 

1.000 

    Lasten Baten 

Afschrijvingen We beginnen met het afschrijven van een investering in het 
jaar t+1. In de prognose van de begroting 2020, opgesteld 
in september 2019, is rekening gehouden met het afronden 
van diverse investeringen in het jaar 2019. Een aantal 
investeringen zijn echter begin 2020 afgerond waardoor de 

-120   



 

afschrijving in 2021 start (t+1). Dit zorgt er voor dat de 
afschrijving nu vrij valt.  
 
Het betreft onder andere de afschrijving van de 
investeringen van de reconstructie van de boulevard Stenen 
Toko, de herinrichting van de markt in Veere en de 
Dorpsstraat in Gapinge. 

Parkeerbeleid Op 1 oktober heeft uw raad ingestemd met het 
parkeersbeleidsplan 2020. Tijdens de besprekingen in de 
commissie was iedereen het erover eens dat het een 
ambitieus plan is waarbij nog veel werk moet worden verzet 
om het tot een goed einde te brengen. Om dit te kunnen 
doen hebben we al in 2020 behoefte aan extra menskracht 
om alles voor elkaar te krijgen. 
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3. Economie 
Programma inleiding 

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor de 
werkgelegenheid en de leefbaarheid. Kernwoorden zijn: 

 Vitaliteit 
 innovatie 
 tekorten op de toeristische arbeidsmarkt 
 behoud van onze kernkwaliteiten. 

Recreatie & toerisme, landbouw en het MKB zijn onze economische pijlers. De bestedingen van onze 
toeristen zorgen voor een relatief groot winkelbestand binnen onze gemeente. De balans tussen het 
toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen staat onder druk. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. 
Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang. 

Wat willen we bereiken? 

D.3.01 In 2020 werken we aan een gezonde balans tussen een duurzame en vitale 
economie en leefbaarheid. 

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Veere. De groei van het toerisme 
legt ook een beslag op de leefbaarheid van de kernen. We evalueren het bestaande beleid en zetten 
dit af tegen de huidige ontwikkelingen. 
 

 
Stand van zaken 
In 2020 wordt de nieuwe Agenda Economie, Recreatie en Toerisme vastgesteld. Tevens is in 
2020 het rapport Toerisme en Leefbaarheid vastgesteld. We werken integraal aan oplossingen 
voor diverse knelpunten. Zowel voor de korte termijn als de lange termijn. 

D.3.02 We ondersteunen de kwalitatieve ontwikkeling van de toeristische sector en 
houden de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil. 

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 
Voorbeelden van dergelijke projecten die in 2020 zijn uitgevoerd zijn de workshops van the 
School of Life. Of het onderzoek dat per recreatieve bedrijfstak de kansen op het gebied van 
veerkracht, duurzaamheid en leefbaarheid in kaart heeft gebracht. VVV Zeeland heeft op 4 
locaties onze gasten geïnspireerd om Veere te ontdekken en startte een herstelcampagne 
tijdens de coronacrisis. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 9.518 -24 9.494 

Lasten 2.229 -17 2.213 

Resultaat 7.288 -8 7.281 

Financiële analyse 

Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000. 



 

4. Onderwijs 
Programma inleiding 

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 en toekomstbestendige 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. 

Wat willen we bereiken? 

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo 
verloopt in 2020 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of 
schooluitval. 

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs 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. Het percentage 
taalachterstand meten we via de monitor Voor- en vroegschoolse educatie en het percentage 
schooluitval meten we via de projecten Voortijdig schoolverlaten. 
 

 
Stand van zaken 
Besloten is om ouders die geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag en die 
gebruik maken van de peutergroep te compenseren. Hiermee kunnen alle ouders de 
betalingen aan de Kinderopvang Walcheren (KOW) door laten gaan. Zo draagt Veere in de 
periode van Coronaproblemen bij aan het in stand houden van kinderopvang op Walcheren.  
Samen met de toegang en de jeugdzorg is leerplicht bezig om in kaart te brengen waar 
kinderen mogelijk tegen problemen aanlopen vanwege hun thuissituatie en daar oplossingen 
voor te vinden.  
Het college heeft besloten de eigen bijdragen van ouders voor kinderen gedurende de periode 
dat de leerlingen in verband met corona geen vervoer konden krijgen terug te betalen. 

D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is toekomstbestendig en fysiek toegankelijk 
voor alle leerlingen die les krijgen op die school. 

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Het gebouw mag hiervoor geen 
belemmering zijn. Daarom kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast moeten worden, zodat 
ook gehandicapte kinderen het gebouw in kunnen. Dit voorkomt dat kinderen naar een verder weg 
gelegen school moeten. 
 

 
Stand van zaken 
Scholen in de gemeente Veere zijn toegankelijk voor alle leerlingen. Er zijn geen 
belemmeringen van schoolgebouwen geconstateerd in de fysieke toegankelijkheid voor 
kinderen met een handicap. 

D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2020 aan hun wettelijke taak voldoen. 

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 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 en leerlingenvervoer. 
 

 
Stand van zaken 
In 2020 verlenen we voor in totaal € 73.000 aan subsidie voor schoolbegeleiding.  
TCR verzorgde het leerlingenvervoer. Door het faillissement van TCR hebben we afspraken 
gemaakt met een nieuwe vervoerder (NOOT) en ervoor gezorgd dat leerlingen vervoerd 
kunnen blijven worden. Het personeel is grotendeels overgenomen of heeft ergens anders 
werk gevonden. De aanbesteding bij de nieuwe vervoerder geldt voor 1 jaar. Met ingang van 



 

medio 2021 zal een nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer afgerond dienen te zijn. 
Daarom is een start gemaakt met de nieuwe aanbesteding van het leerlingenvervoer.  
Door de coronacrisis is het leerlingenvervoer volledig stil komen te liggen. Het college heeft 
besloten de ouderbijdragen voor het leerlingenvervoer gedurende het niet doorgaan van het 
leerlingenvervoer terug te betalen aan de ouders.   
Scholen bieden thuisonderwijs en de gemeente ondersteunt hierin. Kinderopvang Walcheren 
heeft een aantal locaties opengesteld voor kinderen van ouders in vitale beroepen. De 
basisscholen in de gemeente Veere zijn weer open. Het zelfde geldt voor de kinderopvang. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 773 16 789 

Lasten 2.403 131 2.535 

Resultaat -1.630 -116 -1.746 

Financiële analyse 

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000. 
  

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000 

    Lasten Baten 

Afschrijvingen MFA 
Biggekerke 

De finale afronding van de investering in de MFA is 
niet gelukt in 2019. Op basis van de methodiek t+1, 
zie ook de toelichting bij het programma verkeer, 
vervoer en waterstaat, vallen de begrote 
afschrijvingslasten nu vrij in 2020.  

-45   

Inhuur expertise 
onderwijshuisvesting 

In de primitieve begroting 2020 is een bedrag van € 
50.000 opgenomen voor de inhuur van kennis op het 
gebied van onderwijshuisvesting. Dit budget wordt in 
2020 niet volledig gebruikt en stellen we voor om 
dit  budget met  € 25.000 af te ramen. 

-25   

Leerlingenvervoer 

De te verwachten kosten voor het leerlingenvervoer 
2020 liggen hoger dan het geraamde budget van € 
223.000. Dit heeft te maken  met extra kosten die 
gemaakt zijn door het faillissement van TCR. 
Daarnaast zien we zien de laatste jaren al een tekort 
op dit budget. Voor de begroting 2021 nemen we dit 
structureel mee. 
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5. Sport, cultuur en recreatie 
Programma inleiding 

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.   
  

Wat willen we bereiken? 

D.5.01 Sportaccommodaties die qua aantal en soort passen bij de behoefte van onze 
inwoners en de demografische samenstelling. 

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente beheert en 
onderhoudt verschillende binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzaal, sporthal). Onder de 
buitensport vallen vooral de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn 
afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het complex. Onderhoud en renovatie van de 
buitensportaccommodaties willen we volledig privatiseren. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het 
openluchtzwembad in Serooskerke. Om het zwembad up-to-date te houden zijn forse investeringen 
noodzakelijk. We nemen de besluitvorming hierover mee in het project maatschappelijke 
voorzieningen. 
  
Begin 2019 ondertekende de Zeeuwse gemeenten het Zeeuws Sportakkoord. Hiermee spreken we uit 
dat we waar mogelijk met elkaar samenwerken om de ambities in het Zeeuws Sportakkoord te 
realiseren. We spannen ons gezamenlijk in voor optimale sport- en beweegmogelijkheden voor iedere 
inwoner in Zeeland. Het Zeeuws Sportakkoord loopt tot en met 31 december 2023. 
  
Duurzame sportinfrastructuur is een ambitie uit het Zeeuws Sportakkoord. Zeeland hecht veel waarde 
aan het behouden van haar sportkapitaal (hardware) en de kwaliteit ervan. Het is belangrijk dat er 
sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Dit betekent niet dat automatisch 
bestaande voorzieningen gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de 
lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang. 
  
Buitensportverenigingen werken onderling (meer) samen. Als dit tot een fusie leidt, maken we keuzes 
over het aantal en de omvang van buitensportaccommodaties. Ook deze moeten voldoen aan de 
NOC*NSF-normen. 
 

 
Stand van zaken 
Om sportaccommodatie aan te laten sluiten bij de behoefte van de inwoners en de 
demografische ontwikkelingen zijn we begin 2020 het gesprek gestart met tennisverenigingen 
en de korfbalvereniging. De overeenkomsten van deze verenigingen lopen namelijk bijna 
allemaal eind 2021 af. Onder begeleiding van SportZeeland organiseerden we een kick off 
bijeenkomst en we informeerden ze over het proces. De afgelopen periode spraken we de 
verenigingen individueel over hun toekomstvisie en het huidige beleid. Vanuit het proces over 
de Omgevingsvisie halen we de behoeften op van onze inwoners. 

D.5.02 Veere in beweging. 

De raad stelde in december 2015 de sportnota ‘Veere beweegt mee!’ vast. 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 versterken organisaties zichzelf en elkaar zodat ze 
levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen. 

De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan deze speerpunten, net als aan de 
nota Gezondheidsbeleid 2018-2021. 
  
Bij de uitvoering van de sportnota en de nota gezondheid pakken we overgewicht aan. Sport draagt 
hieraan bij door een (toegankelijk) beweegaanbod en activiteiten op het gebied van leefstijl. Ook 
stimuleren we dat organisaties op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en gezondheid en 
ondernemers samenwerken om onze speerpunten uit te voeren. 
 

 
Stand van zaken 
We stelden samen met de klankbordgroep Sport het uitvoeringsprogramma voor 2020 op. We 
maakten afspraken over de inzet van de Buurtsportcoach en de lijfstijlcoach en met Stichting 
Welzijn Veere voor het organiseren van diverse activiteiten  om inwoners van de gemeente 
Veere in beweging te houden en/of krijgen. Activiteiten zijn o.a.: Wandelen, loopgroep voor 
beginners en bewegingsprogramma's voor inwoners welke moeten revalideren naar 
(langdurige) ziekte zoals niet aangeboren hersenafwijking.  
  

D.5.03 Passende culturele voorzieningen en activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan:  
de leefbaarheid van de kernen, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van 
leerlingen. 

De samenleving is in transitie. De rol van de gemeente verandert. Wij pakken de rol op die nodig is 
om de doelstelling te bereiken. Dat doen we samen met een klankbordgroep met vertegenwoordigers 
van de sectoren economie, zorg, toerisme en recreatie en onderwijs. 
 

 
Stand van zaken 
Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Kijk op Cultuur vastgesteld. Vanwege de 
coronacrisis is er echter nog geen gevolg gegeven aan overleg met de klankbordgroep Cultuur.  
In het kader van Kunst in de openbare ruimte is  opdracht verstrekt voor het maken van een 
kunstwerk in Gapinge genaamd “Dans van de molenaarsdochters”. Op 17 september 2020 is 
de fundering van het kunstwerk geplaatst. Door de coronacrisis is de verdere uitvoering 
vertraagd. Samen met het CBK sturen we aan op realisatie in het voorjaar van 2021. 

D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en kunnen 
genieten van kunst en cultuur. 

Hieronder verstaan we beeldende kunst, muziek, toneel, dans en zang. Maar ook historische 
gebruiken, gewoonten en tradities. Het accent ligt op deelname aan de activiteiten door 
basisschoolkinderen. 
 

 
Stand van zaken 
Om dit doel te bereiken verstrekten wij de reguliere structurele subsidies. We verstrekten zo’n 
€ 25.522 aan incidentele subsidies voor cultuurprojecten voor activiteiten rond 75 jaar 
bevrijding, kunstroutes, exposities. Vanwege corona hebben veel culturele activiteiten  tot 1 
juni 2020 stil gelegen. Na 1 juni 2020 zijn veel culturele activiteiten weer open met 
beperkingen. 

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden voor de toekomst en 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. Met financieel 
duurzaam bedoelen we dat het behoud voor een langere periode geregeld is. We werken samen met 
andere gemeenten en verwerven subsidies. 
 

 
Stand van zaken 
We inventarisatie de buitenkunst en het erfgoed op de staat van onderhoud. Op basis daarvan 
maken een nieuwe kostenraming. 



 

D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld eisen voor 
de beeldkwaliteit 

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 
Op het moment van opstellen van de rapportage hadden  we nog geen kwaliteitsmeting 
gedaan. 

D.5.07 Speelruimte in alle kernen die regelmatig gebruikt wordt door onze jeugdige 
inwoners. 

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de 
speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen 
in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij de nieuwe aanleg van speelruimte 
houden we rekening met de behoeften van onze jeugdige inwoners en de demografische 
samenstelling van de kernen. We onderhouden speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met 
vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze 
speeltuinen. 
 

 
Stand van zaken 
We onderhouden en vervangen speelplaatsen middels de uitvoeringsplannen die opgesteld 
door Speelplan. Doel is veilige speelvoorzieningen in Veere die afgestemd zijn op de behoefte 
van onze jeugdige inwoners. We zegden de bruikleenovereenkomsten van de 
speeltuinverenigingen op en sloten direct een nieuwe bruikleenovereenkomst af voor één jaar 
onder dezelfde voorwaarden. Dit is bedoeld als overbruggingsjaar.  We gaan 
de overeenkomsten actualiseren zodat afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is 
duidelijk zijn. 

D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk. 

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 
Schoon 
Kustparkeerterreinen lopen mee in de schoonmaakrondes.. Hiervoor is in de zomer extra 
budget ingezet.  
Stranden reinigen we via de strandstichting, machinaal en handmatig.  
Veilig 
In het hoogseizoen hebben we op onze stranden  nachtbewaking ingezet. 
Extra toezicht huurden we in de weekenden met de focus op de omgeving Westduin - Dishoek. 

D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse 
landschap. 

De Veerse en Walcherse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, open gebieden, 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 
In deze periode waren er geen dergelijke storende elementen of verrommelingslocaties 
aanwezig waarvoor nu een plan van aanpak opgesteld zou moeten worden. 



 

D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom. 

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 
Het project onrechtmatig bezit gemeentelijke gronden is aanbesteed aan Eiffel. Eind 2020 zou 
dit afgerond zijn, maar door allerlei redenen wordt die termijn niet gehaald. De looptijd is met 
een jaar verlengd. 

D.5.11 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen en het 
subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid. 

We subsidiëren jaarlijks zo’n 250 organisaties en verenigingen die het mede mogelijk maken dat 
inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. 
Onderzoek is gedaan naar de processen en het beleid voor de subsidieverstrekking in de gemeente 
Veere. Geconcludeerd wordt dat zowel het subsidiebeleid als het subsidieproces aan vernieuwing toe 
is. Daarnaast verandert de samenleving en de rol van de gemeente daarin. Daarom actualiseren wij 
het subsidiebeleid en de subsidieprocessen en maken het toekomstbestendig. 
 

 
Stand van zaken 
In verband met prioritering pakken we toekomstbestendig subsidiëren later op. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 1.313 5 1.318 

Lasten 9.476 74 9.550 

Resultaat -8.163 -69 -8.232 

Financiële analyse 

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000. 
  

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000 

    Lasten Baten 

Groenvoorziening Het college heeft besloten (20B.05922) om een 
subsidie te verstrekken aan de Protestantse Gemeente 
te Serooskerke voor het herinrichten van de tuin van de 
Johanneskerk. Deze subsidie wordt gedekt uit de 
Reserve leefbaarheid. 

25   



 

6. Sociaal Domein 
Programma inleiding 

Alle inwoners doen zoveel mogelijk mee aan de samenleving. Inwoners wonen steeds langer thuis. 
We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht hierbij te benutten. Vrijwilligers en 
mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol en werken samen met de professionele 
hulpverlening. Inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen bij de gemeente terecht. 
Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. 
  
We werken nauw samen met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). MWW is een algemene 
voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Een andere grote samenwerkingspartner in het 
preventieve veld is Welzijn Veere. 
  
We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers. 
We leggen, waar mogelijk, ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en 
huisartsen. 
  
Het wordt steeds belangrijker om de klantontwikkelingen en kostenontwikkeling te monitoren in het 
sociaal domein. We onderzoeken hoe we hierop kunnen sturen. 

Wat willen we bereiken? 

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en hebben regie 
over hun eigen leven. 

Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. Ook zien we de 
ontwikkeling dat inwoners eventueel met zorg en ondersteuning langer zelfstandig wonen. Uit de 
Zeelandscan blijkt dat 85% van de Veerse inwoners regie over hun eigen leven hebben.  
Dit cijfer is gebaseerd op de monitor van de GGD die één keer in de vier jaar wordt uitgevoerd. In 
2021 komt de eerstvolgende monitor uit.  
 

 
Stand van zaken 
Schulphulpverlening helpt om regie over eigen leven te houden. Samen met de gemeente 
Middelburg hebben we daarom een coördinatiepunt opgezet, die signalen over beginnende 
schulden adequaat gaat oppakken.  
Voor onafhankelijke cliëntondersteuning is de gemeente Veere koplopergemeente geworden. 
Dit is een project met als doel o.a.  dat er meer (vrijwillige) cliëntondersteuners komen met 
verschillende deskundigheid en dat ze beter vindbaar zijn voor inwoners.   
Volgens de Zeelandscan blijkt dat 84% van de Veerse inwoners regie heeft op het eigen leven.  
Door het Coronavirus zijn een aantal van deze activiteiten stil komen te liggen. Welzijn 
Veere  heeft daarom een specifieke actie in het kader van het Coronavirus gedaan. Zo hebben 
zij op ‘Walcheren FM’, burenhulp onder de aandacht gebracht. En zijn er in de kernen veel 
contacten met de lokale initiatieven geweest. En hebben vrijwilligers in diverse kernen huis-
aan-huis briefjes in de bus gedaan om zo ook de niet-digi-vaardige inwoners te bereiken.  
  

D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg en 
ondersteuning. 

De Veerse toegang voor Wmo en Jeugdzorg en Orionis Walcheren zijn de toegang tot 
maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en (financiële) ondersteuning nodig hebben. Dit kan in 
de vorm van Zorg in Natura (ZIN), een Persoonsgebonden Budget (PGB) of een uitkering. 
  
Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is 
over de toegang via Porthos en Orionis. Sommige metingen zijn verouderd of niet toereikend om 
goede conclusies te trekken door het kleine aantal respondenten. 
  
We zien een stijging van klantaantallen en zorgkosten in de laatste jaren. In 2020 onderzoeken we 
hoe we sturing kunnen geven aan deze ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Dit doen we om de 
kwaliteit en klanttevredenheid te verbeteren en om meer grip op de kostenontwikkeling te krijgen. 
 



 

 
Stand van zaken 
De Veerse toegang voor Wmo en Jeugdhulp is operationeel. De overgang  verliep zonder 
problemen.  Samenwerkende partijen onderschreven de goede samenwerking. Ook de Wmo-
raad Veere geeft aan dat de overgang positief is verlopen. Het nieuwe team is op elkaar 
ingewerkt en heeft in de eerste 3 maanden achterstanden ingelopen.  
De consulenten van de toegang gaan bij iedereen op huisbezoek en bellen iedereen binnen 
een week terug. We willen de dienstverlening aan onze inwoners op een hoog niveau hebben. 
We maakten ook afspraken met huisartsen, Orionis, Welzijn Veere, Maatschappelijk Werk 
Walcheren en we richtten de jeugdbeschermingstafel in. Alle afspraken hebben als doel om 
goed samen te werken in het belang van de klant. We gaan nog in gesprek met de 
jeugdverpleegkundigen van de GGD, om de relatie met de toegang verder te versterken. We 
werken toe naar een methode om de huisbezoeken en de samenwerking goed te evalueren, 
zodat we de mate van tevredenheid beter in beeld krijgen.  
We updaten onze verordening en nadere regels, zodat deze goed aansluit bij de Veerse 
situatie en de werkwijze van de toegang. De verwachting is dat de nieuwe verordening en 
nadere regels voorjaar 2021 in werking  treden.  

D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die ze krijgen 
als effectief. 

Inwoners die om welke reden dan ook, behoefte hebben aan zorg of ondersteuning vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Jeugdwet, kunnen dit bij ons aanvragen. Bij de toekenning 
kijken we of de directe omgeving hierbij (deels) hulp of ondersteuning kan bieden. 
We sluiten contracten af met Wmo- en Jeugdzorgaanbieders zodat de juiste zorg en ondersteuning 
ingezet wordt. De voorzieningen sluiten aan bij de behoefte van de inwoners. 
 

 
Stand van zaken 
Nieuwe toegang 
De consulenten van de toegang zijn nauwer betrokken bij de zorgverlening dan vorig jaar: 
zo  staan ze onder meer dichter bij de klant doordat de cliëntengroep alleen nog Veerse 
inwoners betreft. Daarnaast gaan ze bij zoveel mogelijk (potentiële) cliënten op huisbezoek  - 
in de coronatijd is hier op een passende wijze mee omgegaan. Verder wordt de 
zorg  geëvalueerd. Hiermee kan er effectiever zorg en ondersteuning worden geleverd. Op 
deze manier komt de zorg terecht bij de mensen die het nodig hebben, krijgt men passender 
zorg en  niet langer dan nodig. Dit maakt daarnaast dat  er efficiënt met de (financiële) 
middelen omgegaan.  Ook zijn de lijnen binnen de gemeente korte en wordt de samenwerking 
met betrokken (lokale) partners versterkt.  
Ook heeft  de gemeente Veere in maart  een contractmanager in tijdelijke dienst aangenomen. 
Deze ziet toe op de kwaliteit van zorg die zorgaanbieders leveren. Daarnaast is er  een 
zorgevaluatie opgezet die wordt gebruikt om inwoners en zorgaanbieders te bevragen over de 
effectiviteit van de ingezette zorg. Zo kunnen we de effectiviteit nog beter meten.   
   
Coronacrisis en zorg 
Door de coranacrisis kwam het voor dat zorgaanbieders minder of aangepaste zorg moesten 
bieden. We zagen dat zorgaanbieders zich aanpasten en op een creatieve manier zorg 
verlenen, maar dat kan niet verhinderen dat ze inkomsten misliepen. Tot 1 juli boden we 
ze financiële ondersteuning en ruimte om de zorginfrastructuur intact te houden. De VNG heeft 
ons hiervoor richtlijnen meegegeven.  De regeling voor meerkosten loopt nog wel door tot en 
met 31 december 2020.  
Voor de WMO-vervoerder gold nog een compensatie van niet gereden ritten van 80% voor de 
periode tot en met 31 augustus 2020. Het leerlingenvervoer is, met het opengaan van de 
scholen, weer op volledig op gang gekomen. De leerlingenvervoerder krijgt dan ook geen 
compensatie meer.  
   
Jeugd 
Het project Vaart in Veiligheid is vastgesteld. Binnenkort zal gestart worden met de pilots in de 
drie pilotgemeenten. Het doel van dit project is de jeugdbeschermingsketen te verkorten door 
partijen beter te laten samenwerken. Hierdoor wordt dubbel werk voorkomen en moeten 
wachtlijsten korter worden. Ook de veiligheid van jongeren kan beter worden bewaakt. Dit komt 



 

ten goede van de effectiviteit van de zorg. Als de pilots succesvol zijn, zal de nieuwe werkwijze 
vanaf de zomer van 2021 ook in de gemeente Veere worden ingevoerd.   
   
Orionis 
Ook Orionis past in deze tijd van de coronacrisis ook zijn werkzaamheden aan. Hierbij neemt 
ze het belang (inclusief de gezondheid) van haar klanten als uitgangspunt. Dus de 
dienstverlening loopt zoveel mogelijk door. Zij het soms in aangepaste vorm. Daarnaast had 
Orionis, samen met de Walcherse gemeenten een ondernemersloket ingericht. Hier konden 
ondernemers en zzp’ers terecht met hun vragen over de noodmaatregelen die de overheid 
heeft genomen in het kader van de coronacrisis. Ook voert Orionis de Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en  het vervolg erop uit. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 3.579 -69 3.510 

Lasten 18.233 435 18.668 

Resultaat -14.655 -504 -15.159 

Financiële analyse 

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000. 
  

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000 

    Lasten Baten 

Maatschappelijke 
opvang 

Het college heeft besloten (19B.07139) om de 
Wet Verplichte GGZ en wet Zorg Dwang uit te 
voeren. De structurele kosten bedragen € 42.083 
waarvan € 14.196 gedekt wordt door van het Rijk 
ontvangen budget. Het tekort van € 27.887 nemen 
we in deze rapportage mee. 

28   

Opvang asielzoekers 

In de meicirculaire van het gemeentefonds zijn 
gelden beschikbaar gesteld om uitvoering te 
kunnen geven aan de Wet Inburgering. De 
ontvangst van deze gelden is terug te vinden 
onder het onderdeel algemene 
dekkingsmiddelen.  

43   

Toegang WMO en 
Jeugd 

In 2019 is er  € 140.000,- uitgegeven voor deze 
complexe casusregie. Dit bedrag is gebaseerd op 
het Veerse deel van de subsidie aan 
Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) voor de 
gebiedsteams. In de primitieve begroting 2020 is 
een budget opgenomen van € 120.000.  
Dit blijkt nu aan de lage kant te zijn en hierdoor 
stellen we voor om het budget met € 80.000 op te 
hogen.   
Het aantal uren casusregie is groter dan voorheen 
was verwacht. Omdat het hier om een dure 
voorziening gaat voor een kleine doelgroep, 
stijgen de kosten hard. 

80   



 

Participatie 

In de meicirculaire van het gemeentefonds zijn 
extra gelden beschikbaar gesteld om uitvoering te 
geven aan de Participatiewet. Orionis regelt de 
uitvoering van deze wet voor ons. De ontvangst 
van deze gelden is terug te vinden onder het 
onderdeel algemene dekkingsmiddelen. In totaal 
ontvangen we € 1,1 miljoen voor dit onderdeel.  

53   

Maatwerkvoorzieningen 
WMO 

Er is € 245.000 begroot voor 
maatwerkvoorzieningen Wmo. Onze kosten 
komen dit jaar waarschijnlijk uit op € 280.000. We 
ramen € 35.000 bij. 
  
In 2019 is er een aanbesteding geweest voor 
hulpmiddelen. De kosten voor de huur van 
hulpmiddelen zijn toen marktconform vastgesteld. 
Dit heeft geleid tot een stijging van de huurkosten 
in 2020. 

35   

Begeleiding Zorg in 
Natura 

Er is € 950.000 begroot voor Begeleiding Zorg in 
Natura . Onze kosten komen dit jaar waarschijnlijk 
uit op € 1.025.000. We ramen € 75.000 bij. 
  
Begeleiding is een open einde regeling. Het aantal 
klanten is gestegen. Begin 2020 heeft de toegang 
tot Wmo en Jeugdzorg achterstallig 
hulpaanvragen weggewerkt. Mogelijk zullen de 
kosten in het 2e half jaar door Corona nog verder 
stijgen door meer problematiek bij onze inwoners. 
Dit kunnen we nu nog niet kwantificeren. 

75   

Huishoudelijke hulp 

Er is € 850.000 begroot voor Huishoudelijke Hulp. 
Onze kosten komen dit jaar waarschijnlijk uit op € 
900.000. We ramen € 50.000 bij. 
  
Huishoudelijke Hulp is een open einde regeling. 
Het aantal klanten is gestegen. Dit heeft meerdere 
oorzaken. Begin 2020 heeft de toegang tot Wmo 
en Jeugdzorg achterstallig hulpaanvragen 
weggewerkt. Daarnaast betalen klanten sinds 1-1-
2019 een vaste lage eigen bijdrage. Dit heeft een 
aanzuigende werking op het aantal zorgvragen. 

50   

Individuele voorziening 
natura jeugd 

Er is € 3.990.000 begroot voor individuele 
voorzieningen natura Jeugd. Onze kosten komen 
dit jaar waarschijnlijk uit op €4.100.000 . We 
ramen € 100.000 bij. 
  
De jeugdzorg is een open einde regeling. Uit de 
2e kwartaalrapportage van de Inkooporganisatie 
Jeugdhulp blijkt dat de cijfers over het eerste 
halfjaar 2020 uitkomen op € 2.050.000. Voor heel 
2020 zou dit betekenen een bedrag van € 
4.100.000. De vraag is of deze doorrekening juist 
is met mogelijke gevolgen van de Corona. Er 
bestaat een risico dat de inschatting aan de lage 
kant is. 

100   



 

Afrekening GGD 

Na het vaststellen van onze jaarrekening 2019 
kwam de jaarrekening van de GGD binnen. Er zat 
een verschil tussen het bedrag in onze begroting 
en wat de GGD ons vroeg van € 62.465.  

62   



 

7. Volksgezondheid en milieu 
Programma inleiding 

Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. In samenwerking met uitvoerende 
organisaties bieden we voorlichting en preventieve activiteiten. De GGD voert wettelijke taken uit op 
gebied van de Wet publieke gezondheid. 
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 dat 
reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieverantwoorde wijze wordt 
begraven.  
Klimaatverandering is een feit. Perioden van extreme droogte en extreme nattigheid wisselen elkaar 
af. We passen ons zo goed mogelijk op de effecten van deze veranderingen aan. We zoeken 
daarvoor naar mogelijkheden om schade te beperken en kansen die de klimaatverandering biedt te 
benutten.  

Wat willen we bereiken? 

D.7.01 In 2020 produceren we maximaal 100 kg restafval per inwoner. 

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma 
VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te 
verbeteren. We produceerden in 2017 ruim 153 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling 
is om in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een beter afvalscheiding 
draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op. 
 

 
Stand van zaken 
Onze doelstelling was te starten  per 1 januari 2021 met een 
gedifferentieerde  afvalstoffenheffing  (Diftar). Er wordt dan betaald voor het aantal keren dat 
de restafvalcontainer wordt aangeboden om te legen en niet per kg afval. Daarvoor moesten 
de restafvalcontainers worden voorzien van een registratiechip. De uitvoering hiervan stond 
gepland voor mei/juni. Door de corona hebben deze werkzaamheden vertraging opgelopen. 
Op 1 juli heeft u het besluit genomen de invoering van Diftar met een jaar uit te stellen en te 
starten per 1 januari 2022. 

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en 
efficiënt. 

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. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf 
verbonden partijen. 
 

 
Stand van zaken 
De behandeling van de jaarrekening 2019, de begrotingswijzigingen 2020 en de 
conceptbegroting 2021 zijn behandeld in de raadsvergadering van 28 mei. Het Algemeen 
bestuur van het OLAZ heeft op 25 juni de jaarrekening 2019, de begrotingswijzigingen 2020 en 
de begroting 2021 vastgesteld. 

D.7.03 Ons rioolbeheer voldoet aan het afgesproken niveau. 

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2020-2023 (vGRP) hebben we onze afspraken vastgelegd 
over het beheerniveau. 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 
We voldoen aan het afgesproken beheerniveau.  
Het vGRP2020-2023 is actueel.  
De exploitatie- en investeringsbudgetten zijn toereikend voor het afgesproken beheerniveau.  
In het rioleringsplan hebben we afgesproken dat bij nieuwbouw de perceelseigenaar 
waterberging aanlegt. Dit kunnen we niet zomaar verplichten. We nemen deze verplichting 
mee in een nieuw overkoepelend bestemmingsplan (bestemmingsplan+). 

D.7.04 We informeren onze inwoners en bedrijven over klimaatverandering. 

Naar aanleiding van de klimaatstresstest gaan we in gesprek met onze inwoners en bedrijven. 
 

 
Stand van zaken 
We voeren een risicodialoog uit. Het is de stap tussen de stresstest en het maken van een 
uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie. Het is een proces dat bestaat uit meerdere 
gesprekken met allerlei partijen. Tijdens een risicodialoog komen de kwetsbaarheden 
aan bod voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico’s. We maken 
afgewogen keuzes en komen tot ambities die we beschrijven in de Integrale Visie 
Openbare Ruimte. 
Ook stimuleerden we onze inwoners om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek (verminderen 
van verhard oppervlak in particulier tuinen). We hebben niet in beeld hoeveel m2 daadwerkelijk 
is verwijderd. Dit is op vrijwillige basis. 

D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgesteld eisen voor 
de beeldkwaliteit 

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 beheerniveau, 
- 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 
De beeldkwaliteit op de begraafplaatsen is in orde. Er zijn weinig tot geen klachten. 

D.7.06 In 2020 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 
We actualiseerden de voorraad in 2020. Met deze gegevens hebben we het voorraad beheer 
gedigitaliseerd. De beschikbare ruimte op de begraafplaatsen zal ingevoerd worden in een 
beheerssysteem. De begraafplaatsen van Meliskerke en Oostkapelle hebben op dit moment de 
kleinste voorraad. We starten in 2021 met de actualisatie van de 'ontwikkel- en beheervisie 
begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024. Op basis hiervan kunnen we plannen maken 
voor de uitbreiding van Meliskerke en Oostkapelle.  

D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond. 

Inwoners van Veere voelen zich gezond. Dit willen we graag zo houden. In de GGD monitor en de 
Zeelandscan meten we de scores. 
De samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, Indigo en welzijn is hierbij belangrijk. Wij werken 
aan de volgende speerpunten: 

 alcohol- en middelengebruik; 
 overgewicht; 
 psychische problemen zoals depressie en eenzaamheid. 

 



 

 
Stand van zaken 
Op het gebied van de drie speerpunten uit het gezondheidsbeleid worden activiteiten 
georganiseerd door onze partners Indigo, de GGD en Stichting Welzijn Veere. Ook wordt 
samengewerkt met het onderwijs en de sportverenigingen om de verbinding te leggen tussen 
de verschillende speerpunten. Vanwege het coronavirus hebben deze activiteiten in 
aangepaste vorm moeten plaatsvinden. Ondanks dat evenementen niet doorgingen en de 
scholen dicht waren, heeft Indigo toch zoveel mogelijk jongeren voorgelicht over alcohol- en 
middelengebruik. De GGD heeft vanwege de drukte minder tijd gehad om aanvullende 
diensten uit te voeren. We gaan nog met het JGZ-team in gesprek om de verbinding met de 
toegang Wmo en Jeugd te verbeteren. Ook gaan we nog in gesprek over de vaccinatiegraad in 
de gemeente Veere. Met de vastgestelde begrotingswijziging zal het aanpakken van het 
ziekteverzuim op het MBO worden toegevoegd aan het basistakenpakket van de GGD. Er 
komt extra geld beschikbaar om de interne organisatie te versterken en de wachtlijsten bij 
Veilig Thuis te verkorten. In de loop van 2020 ontvangen we vanuit de GGD nieuwe cijfers over 
de volksgezondheid.  

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 6.579 -19 6.560 

Lasten 7.739 -42 7.697 

Resultaat -1.159 22 -1.137 

Financiële analyse 

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000. 
  

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000 

    Lasten Baten 

Bijdrage 
GGD 

Er is € 900.000 begroot voor de GGD. Onze kosten komen dit 
jaar waarschijnlijk uit op € 853.000 . We ramen €47.000 af. -47   



 

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

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere rust in de komende jaren vooral op twee pijlers:  
 
• herstructurering  
• het behouden en versterken van onze concurrentiepositie  
 
Herstructurering  
Ons landschap is ons kapitaal. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn daarom de 
belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Nieuwbouw vindt plaats waar oude situaties 
verdwijnen. 
 
Concurrentie 
Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied 
van wonen, toerisme en leefbaarheid. 

Wat willen we bereiken? 

D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het 
recreatiegebied Fort den Haakweg. 

In februari 2012 stelde u het Dorpsplan Vrouwenpolder vast. Het Dorpsplan geeft de toekomstvisie op 
Vrouwenpolder. Speerpunten in deze visie zijn de opwaardering van het centrum en de verbinding 
met het recreatiegebied Fort den Haakweg. 
 

 
Stand van zaken 
Met Breezand vakantie moeten nog financiële zaken worden afgerond. Een overleg met de 
eigenaar staat gepland voor na de vakantieperiode. Hierover leest u in de volgende 
bestuursrapportage.  
Plan Sport maakt onderdeel uit van de ontwikkelingen in het plan Fort den Haak. In het 
bestemmingsplan Fort den Haak is voorzien dat dit door middel van een wijzigingsplan kan 
worden gerealiseerd. Momenteel wordt een concept wijzigingsplan opgesteld. Er is overleg 
gevoerd met al de belanghebbenden binnen het plan en daaruit is een voorlopige indeling van 
het gebied ontstaan. 
Het streven is dat de realisatie van dit plangebied in juni 2022 klaar is. 

D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2020 toe. 

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een 
goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de 
belangen zoals: 
• Gezondheidsbescherming;  
• Werkgelegenheid;  
• Toerisme;  
• Duurzaamheid; 
• Cultuurhistorie. 
Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische 
randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid. 
 

 
Stand van zaken 
De adviezen van onze afdeling zijn en worden verstrekt zoals bij de doelstelling is omschreven. 

D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed 
leven, wellness, rust, natuur en cultuur. 

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. Het beeldkwaliteitplan Domburg geeft handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling. Voor 
initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische 
randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid. 



 

 

 
Stand van zaken 
De bouw van woningen in het Singelgebied loopt voorspoedig. De randvoorwaarden voor de 
herontwikkeling van Singelgebied zijn vastgesteld en de plannen voor dit gebied worden verder 
uitgewerkt. De verdere inrichting van de boulevard is onderdeel van deze planvorming. 

D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie. 

In maart 2008 stelde u de toekomstvisie Veelzijdig Veere vast. Onder deze visie vallen een aantal 
projecten, zoals: 
- de herinrichting van de Markt. 
- de herinrichting van de Kaai. 
- de herontwikkeling van het Oranjeplein. 
- de herbestemming van het Mijnenmagazijn. 
- de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. 
- de verruiming van het gebruik van de Grote Kerk. 
We oriënteren ons eerst op de mogelijke invulling van de projecten. Door het realiseren van deze 
projecten verbeteren we de stad Veere voor wonen, werken en recreatie. 
 

 
Stand van zaken 
1. Markt is heringericht (gereed).  
2. Kaai is heringericht (gereed).  
3. Herbestemming van het Mijnenmagazijn is in voorbereiding voor een openbare 
aanbesteding. Deze herbestemmingsopgave is opgenomen als aandachtsgebied van de 
Gebiedsvisie Veerse Meer fase 1. De Gemeenteraad is op 1 juli 2020 in een memo 
geïnformeerd over de stand van zaken, voortgang en planning.  
4. Voor het jachthavengebied stelde Gemeenteraad op 10 december 2019 een 
Beeldkwaliteitsplan vast. Daarmee is de ruimtelijke opgave afgerond. Wat op dit moment 
resteert is de grondexploitatie (afboeken voorbereidingskosten en herzien erfpacht). Hiervoor 
volgt een separaat voorstel. Ook is het jachthavengebied opgenomen als aandachtsgebied in 
de Gebiedsvisie Veer Meer fase 1.  
5. De verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de Grote Kerk is afgerond. De exploitatie 
is in handen van de Stichting Exploitatie Grote Kerk. 

D.8.05 In 2020 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd. 

Nieuwbouw van woningen en initiatieven voor herstructurering of herontwikkeling van gebieden 
stemmen we af op de woningbehoefte. We doen dit aan de hand van een actueel 
Woningbehoefteonderzoek. 
 

 
Stand van zaken 
Veel van de bestaande woningbouwplannen sluiten kwalitatief niet aan bij de behoefte zoals 
die uit de onderzoeken naar voren komt. Uit de onderzoeken blijkt dat er uitsluitend nog 
behoefte is aan levensloopgeschikte woningen. Veel van de bestaande plannen voorzien nog 
in  reguliere grondgebonden woningen. Daar waar mogelijk sturen we hier actief op. Bij nieuwe 
plannen is levensloopgeschikt het uitgangspunt. Met woningcorporatie Zeeuwland is overleg 
gevoerd om hier invulling aan te geven.  

D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te 
voeren. 

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle 
wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in 
beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en 
een andere houding. De inwerkingtreding staat voor 2021. Tussen 2018 en 2021 nemen we besluiten 
over onze nieuwe koers. De koers draagt bij aan een verbetering van de leefomgeving. Zodat het in 
onze gemeente goed wonen en werken is. 
 

 
Stand van zaken 
Begin dit jaar werd bekend dat de Omgevingswet werd uitgesteld. De voorbereidingen zijn 
daarom qua tempo iets afgeschaald. Het proces van de nieuwe Veerse Omgevingsvisie is 
gestart. We willen zo veel mogelijk inwoners en bedrijven en gasten mee laten denken over de 
visie op onze toekomst. Dit hebben we gedaan door middel van een Enquête en wordt 



 

verbreed door gesprekken aan een gebiedstafel per kern. De raadswerkgroep Omgevingswet 
is nauw betrokken geweest bij het ontwerpen van het proces. 

D.8.07 In 2020 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling” 

Behoud door Ontwikkeling is de ambitie en het motto voor de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed 
van 2016. Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. 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. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het 
programma Sport, Cultuur en Recreatie. 
 

 
Stand van zaken 
Is en wordt in 2020 conform omschrijving uitgevoerd. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 8.498 -2.107 6.391 

Lasten 10.260 -2.208 8.052 

Resultaat -1.762 101 -1.661 

Financiële analyse 

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichting aan op mutaties met 
een afwijking groter dan € 25.000. 
  

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000 

    Lasten Baten 

Verkoop groen- 
en reststroken 

We zien een toename in de  verkoop van groen- en 
reststroken voor 2020 waardoor de ontvangsten 
bijgeraamd kunnen worden. 
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Prognose 
grondexploitaties 

De grondverkopen binnen het project Singelgebied 
blijven achter op de prognose. Dit zijn de laatste 
vrijstaande kavels aan de Singel en de verkoop aan de 
ontwikkelaar van het perceel van de voormalige 
supermarktlocatie. Kopers van de vrije kavels hebben 
langer de tijd nodig om de financiering te regelen en met 
de ontwikkelaar is afgesproken dat deze pas af hoeft te 
nemen als 80% is verkocht. De woningen gaan in het 4e 
kwartaal in de verkoop bij de ontwikkelaar. Met de 
aangrenzende bewoners van dit deelgebied sluiten we in 
2020 de laatste overeenkomsten voor de grondverkoop. 
Deze vallen onder de groen en reststroken. We 
verwachten niet dat deze nog notarieel passeren in 
2020. 
  
De resterende kavels binnen het plan Nimmerdor 
Grijpskerke voldoen niet aan de marktvraag. We 
onderzoeken op dit moment de mogelijkheden voor een 
andere woningbouwinvulling. Hierdoor verschuift de 
verkoop naar 2021. 
  

-2.299 -2.299 



 

Het verloop van de verkoop van de kavels bepaalt ook in 
grote mate de planning van het woonrijp maken. Deze 
mutaties zijn ook verwerkt in deze rapportage. 



 

Algemene dekkingsmiddelen 



 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 33.480 98 33.578 

Lasten 294 -204 91 

Resultaat 33.186 301 33.488 

Financiële analyse 

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000. 
  

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000 

    Lasten Baten 

Opbrengsten 
OZB 

Door jurisprudentie (niet woningen met een woningtarief) 
en extra leegstand bij de niet- woningen is de werkelijke 
opbrengst lager dan de raming van in totaal € 5.466.000. 

  -48 

Gemeentefonds 

In de meicirculaire van het gemeentefonds zijn bedragen 
opgenomen waar een specifieke invulling aan gegeven 
moet worden: 
  
- maatschappelijke begeleiding statushouders: € 23.700 
- uitvoering geven aan de wet inburgering: € 43.469 (zie 
ook programma sociaal domein) 
- uitvoering participatiewet: € 53.500 (zie ook programma 
sociaal domein) 
  
De overige mutaties binnen het gemeentefonds zorgen 
voor een lagere bijdrage uit dit fonds van € 24.000 (vb. 
bijstelling van eenheden zoals inwoners of aantal 
woonruimten én bijstelling van de uitkeringsfactor). 
  
Daarnaast hebben we een afrekening over het jaar 2019 
ontvangen van € 37.000 
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Rente 
leningportefeuille 

De post geldleningen bestaat uit werkelijk ontvangen 
rente en te betalen rente. Op de post te betalen rente is 
er € 1.074.000 begroot. 
Bij de opstelling van de begroting 2020 is een aanname 
gedaan voor de te verwachten financieringsbehoefte. 
  
De praktijk laat ons zien dat we door o.a. het op een later 
moment, of geheel niet, uitvoeren van investeringen en 
een ander verloop in het grondbedrijf we kort in plaats 
van lang kunnen financieren. Voor kort financieren, 
looptijd korter dan één jaar, ontvangen  we momenteel 
een rentevergoeding. 
  
Op grond van de huidige prognose (het doorschuiven 
van voorgenomen investeringen dit jaar naar de 

-200   



 

komende jaren) stellen we voor om € 200.000 af te 
ramen. 



 

Onvoorzien en overige baten en lasten 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 0 107 107 

Lasten 88 -150 -61 

Resultaat -88 257 168 

Financiële analyse 

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000. 
  

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000 

    Lasten Baten 

Onvoorzien eenmalig In de toelichting bij het 
programma sociaal 
domein onderdeel 
maatschappelijke 
opvang is beschreven 
dat een beroep gedaan 
is op het budget 
onvoorzien. Dit voor de 
uitvoering van de wet 
verplichte GGZ en wet 
Zorg Dwang.  
  
  

-28   

Onvoorzien structureel De premie voor de 
gebouwenverzekering 
is gestegen. Dit heeft 
een structureel 
karakter. We spreken 
de post structureel 
onvoorzien daarom aan 
voor een bedrag van € 
55.000.  
Daarnaast zijn de 
bijdragen aan de 
Stichting 
Strandexploitatie Veere 
en de 
belastingsamenwerking 
hoger dan geraamd, 
mede door de 
bezuinigingen op 
indexering van 
materiële budgetten. 

-55 
  

-42 

  

Afrekening omzetbelasting We hebben een 
afrekening van de 

37   



 

omzetbelasting 
ontvangen over de 
periode 1 december 
2019 t/m 31 december 
2019. 

Suppletie belastingdienst Een extern bureau 
heeft btw-onderzoek 
gedaan naar de 
verwerking van btw in 
het jaar 2018. Uit dit 
onderzoek blijkt dat we 
over de betreffende 
jaren per saldo een 
bedrag kunnen terug 
vragen. De 
belastingdienst is 
akkoord. 
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Besteding onvoorzien 

Strcutureel onvoorzien   

Omschrijving wijziging Omschrijving Raming 
Primitieve begroting Beginsaldo structureel onvoorzien 107.844 

Begr.wijz. 2 Toevoeging saldo 1e burap 2.936 

Begr.wijz. 3 19b,07841 Indexering bijdrage WAD -4.115 

Begr.wijz. 3 19B.06815 erfpacht Ambacht Domburg -5.000 

Begr.wijz. 3 20B.00563 Indexering SSV inbestedingssom -17.956 

Begr.wijz. 3 20B.00768 hogere bijdr. Samenw Belasting -24.118 

begr wijz 4 2e burap Saldo 2e burap 2020 -55.480 

Begr.wijz. 200 18B.03269 hogere huur zendmast 1.350 

Begr.wijz. 200 19B.00553 lagere huur zendmast -2.000 

Begr.wijz. 200 19B.02105 verkeersregelaar seizoensmarkt -6.700 

Begr.wijz. 200 19B.02237 correctie foutieve boeking -28.000 

Begr.wijz. 200 19B.02237 Uitstallingenbeleid 14.000 

Begr.wijz. 200 19B.02964 2 marktkasten Oostkapelle -1.128 

Begr.wijz. 200 19B.03778 parkeervergunningensysteem -6.240 

Begr.wijz. 200 Saldo 2e burap 2019 -14.693 

Begr.wijz. 200 Slotwijziging 2019 -3.640 

Begr.wijz. 202 19B.06605 vGRP 2020-2024 42.939 

  0 
   
   

Eenmalig onvoorzien   

Omschrijving wijziging Omschrijving Raming 
Primitieve begroting Beginsaldo eenmalig onvoorzien 108.076 

Begr.wijz. 3 19b,07871 eenmalige indexering VVV subs -5.865 

Begr.wijz. 3 19B.06826 VZG ledenvergadering 2020 -8.500 

Begr.wijz. 3 19B.07139 Wet Verplichte GGZ Zorg Dwang -27.887 

Begr.wijz. 3 19B.07404 tarieven zwembad 2020 10.000 

Begr.wijz. 3 19B.08094 intervence instandhoudingsbydr -23.882 

Begr.wijz. 3 20b,00569 bijdrage best plan kom Wkp -10.000 

Begr.wijz. 3 20b.04251 tegemoetk. Ivm corona -8.562 

Begr.wijz. 3 20B.04940 subsidie St. Delta Cultureel -10.000 

Begr.wijz. 3 20B.05289 vergoed. legionella De Meeuwen -4.449 

Begr.wijz. 3 saldo verkoop bergstraat mlk 2.180 

begr wijz 4 2e burap Incidenteel onvoorz bijstellen tot nihil 7.224 

Begr.wijz. 200 19B.03317 extern onderzoek Orionis -3.335 

  25.000 
   



 

Vennootschapsbelasting 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 0 0 0 

Lasten 34 0 34 

Resultaat -34 0 -34 



 

Mutaties reserves 

Mutaties reserves 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 7.548 210 7.757 

Lasten 2.915 8 2.924 

Resultaat 4.633 201 4.834 

Financiële analyse 

Dit betreffen de toevoegingen (lasten) en onttrekking (baten) van de reserves. Hieronder treft u 
conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijkingen 
groter dan € 25.000. 
  

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000 

    Lasten Baten 

Resultaat 
bestuursrapportage 

Per saldo spreken we de algemene reserve aan 
voor € 170.000. De voor- en nadelen zijn bij de 
programma's toegelicht.  

8 178 

Bestemmingsreserves 

In de rapportage zitten een aantal toevoegingen en 
onttrekkingen m.b.t. de bestemmingsreserves. 
Onderstaande mutaties zijn bij de programma's 
reeds toegelicht: 
  
- Onttrekking uit de reserve leefbaarheid voor een 
bijdrage aan de speeltuin Aagtekerke 
- Onttrekking uit de reserve lokaal onderwijsbeleid  
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Overhead 

Taakveld overhead 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting voor wijziging 

2e burap 2020 
Begrotingswijziging 2e 

burap 2020 
Begroting na wijziging 

2e burap 2020 

Baten 208 -2 206 

Lasten 10.034 75 10.109 

Resultaat -9.826 -77 -9.903 

Financiële analyse 

Eer zijn geen financiële mutaties groter dan € 25.000.  



 

Paragraaf bedrijfsvoering 

Wat willen we bereiken? 

D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening. 

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk. 
 

 
Stand van zaken 
De interne bedrijfsvoering verliep in het eerste half jaar van 2020 zodanig dat de continuïteit en 
kwaliteit van de dienstverlening (ook in de coronaperiode) was gewaarborgd. 



 

Paragraaf duurzaamheid 

Wat willen we bereiken? 

D.11.01 In 2030 zijn de gemeentelijke gebouwen energieneutraal. 

De komende jaren maken we alle gemeentelijk gebouwen (bijna) energieneutraal; de kosten dekken 
we uit bestaande (project)budgetten (Maatschappelijke Voorzieningen 2025, stelpost 
energiebesparing), besparing op energierekening, of door onder te brengen in postcoderoosprojecten 
(compensatie). 
 

 
Stand van zaken 
Vanaf januari 2020 tot heden is uitgevoerd:  
- Certificaten postcoderoos aangeschaft voor zeven monumenten torens-molens  
- Opdracht verstrekt voor monitoring energieverbruiken gebouwen 2020-2022 
- Uitvoering – oplevering 2e fase zonnepanelen Gemeentehuis Domburg 
- Inrichting Sunny Portal voor uitlezen opbrengst zonnepanelen 
- Afronden onderzoek-rapportage verduurzaming De Spil en Stadhuis Veere  
   De raad heeft besloten hier budget voor beschikbaar te stellen  
  

D.11.02 We verbruiken minder energie dan in 2019 en de energie die we verbruiken is 
duurzamer dan daarvoor. 

Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom 
willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid. We streven ernaar om in 2030 een volledig energie 
neutrale organisatie te zijn. In 2050 willen we een volledig energie neutrale gemeente zijn. We 
gebruiken hiervoor de landelijke klimaatmonitor. 
 

 
Stand van zaken 
Uit de data die landelijk beschikbaar wordt gesteld, voldoen we aan deze doelstelling  
De evaluatie van het Duurzaamheidsplan loopt en daarnaast analyseert de HZ onze voortgang 
in de energietransitie. Als deze stukken gereed zijn organiseren we een bijeenkomst voor onze 
gemeenteraad (afhankelijk van de Coronamaatregelen). 



 

Paragraaf maatschappelijke voorzieningen 
 
Wat willen we bereiken? 
We willen in onze gemeente een maatschappelijk vastgoed portefeuille die aansluit bij de behoeften 
van de samenleving en - maatschappelijke functies, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Een andere 
doelstelling is om de maatschappelijke betrokkenheid en de participatiegraad van inwoners te 
versterken. Vanwege de huidige staat (levensduur en omvang) van ons maatschappelijk vastgoed zijn 
grote investeringen nodig. Hiermee bereiken we dat we toewerken naar voorzieningen die passen bij: 

 de behoefte van de kern (maatwerk per kern); 
 in en bij de omgeving (ruimtelijke kwaliteit); 
 de gemeentelijke begroting (balans tussen €’s en ambities om financieel gezond te blijven). 

  
We verwijzen naar het financieel perspectief en voorbereiding op de begroting 2021. 


