
05. Programma Veiligheid





5.1 Thema Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen

D.5.01 Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik

Speerpunten zijn het terugdringen van de zogenoemde WOS feiten (woninginbraken, overvallen en 
straatroven). Drank- en drugsmisbruik bestrijden we via voorlichting en de campagne Laat Ze Niet 
(Ver)zuipen.

Stand van zaken
De eerste twee maanden 2016 hadden we een forse stijging van het aantal woninginbraken 
(35 in totaal). Met name in vakantieparken. Er zijn een aantal verdachten opgepakt en het 
aantal woninginbraken is sinds maart fors minder. We hielden 4 voetjes acties in verschillende 
kernen. Samen met de wijkagent gaven we een presentatie over woninginbraken voor de VVE 
van Het Kustlicht. Uiteindelijk  waren er in 2016 69 woninginbraken in Veere. Begin 2016 
was er 1 overval (supermarkt Vrouwenpolder). De dader is aangehouden. Speciale aandacht 
was er voor de invoering van het Digitaal Opkopers Register (DOR). Dit is vanaf 1-1-2017 
verplicht voor opkopers.  
In maart stelden we Damoclesbeleid vast, zodat we net als Vlissingen en Middelburg, ook 
woningen kunnen sluiten bij het aantreffen van bepaalde hoeveelheden soft- en harddrugs. 
Eind 2016 is het voor het eerst toegepast. 
N.a.v. een incident zijn bestuurlijke maatregelen getroffen tegen een onderneming waar drank 
verstrekt werd aan minderjarigen. 
Extra inzet van de politie in het kader van Rust aan de Kust werkt goed. Met name de inzet in 
Domburg van de bikers werkt effectief. Er zijn wel wat meldingen, maar grote problemen zijn er 
niet. In het kader van ondermijning zijn we samen met het RIEC en diverse partners (Politie, 
OM en Belastingdienst) een casus gestart.

Maatregelen

1.003 Samenwerken aan veiligheid

We geven voorlichting, preventie adviezen en werken nauw samen aan een integrale oplossing. Dat 
doen we met alle veiligheidspartners in het lokale en regionale veld. We betrekken zoveel mogelijk de 
burger daarbij.
Projectleider/budgethouder: Viergever Jeroen
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
Op verschillende gebieden hebben we samengewerkt aan een veiliger Veere. Samen met de 
politie organiseerden we vier voetjesacties tegen woninginbraken. Samen met Woonburg en 
Politie pakten we overlastsituaties rond huurwoningen aan. In samenwerking met Halt boden 
we scholen lessen aan en een vuurwerkexpositie rond de afgelopen jaarwisseling. Samen met 
het Veiligheidshuis werkten we aan enkele complexe overlastsituaties.

Doelstellingen

D.5.02 Vaststellen van de nota integrale veiligheid 2017 - 2020

De huidige nota integrale veiligheid loopt dit jaar af. In de nota integrale veiligheid leggen we vast 
welke maatregelen en activiteiten we treffen om Veere een veilige gemeente te houden.

Stand van zaken
Voorgesteld is om de huidige nota IV te actualiseren voor de komende 2 jaar en met ingang 
van 2019 een nieuwe nota IV opstellen. Deze loopt dan synchroon met het Regionaal 
Beleidsplan 2019-2022. Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering van 2 februari 
2017..

Maatregelen

5.002 Opstellen nota integrale veiligheid

We actualiseren de nota integrale veiligheid en bieden deze in december aan. 
Projectleider/budgethouder: Viergever Jeroen



Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
De geactualiseerde nota IV 2017-2018 is op 2 februari 2017 door de raad vastgesteld.

Doelstellingen

D.5.03 Vaststellen van prioriteiten en inzet van de politie in Veere

In basisteamdriehoeken met politie en OM stellen we prioriteiten en inzet van de politie in Veere.

Stand van zaken
De jaarschijf 2016 van het regionale beleidsplan en de speerpunten uit de nota IV vormden de 
basis van de inzet en prioriteit van de politie in Veere. Naast de vier thema's (WOS-feiten 
(woninginbraken, overvallen en straatroven), Geweld (uitgaansgeweld, huiselijk geweld, 
jihadisme),  georganiseerde criminaliteit, en verbinding tussen veiligheid en zorg, was er ook 
aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals cybercrime, vluchtelingen, verwarde personen, 
etc. 
Naast dit beleidsplan werken we in samenwerking met het RIEC aan een actieplan voor het 
ondermijningsbeeld en de opgeleverde Quickscan ondermijning. 
 Begin 2017 organiseren we nog een bijeenkomst met de politie over de inzet en capaciteit.

Maatregelen

5.003 Vaststellen werkplan politie

Vaststellen van het werkplan van de politie, team Walcheren met de prioriteiten en inzet. In december 
leggen we dit ter kennisname aan u voor.
Projectleider/budgethouder: Viergever Jeroen
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
We voeren nu de jaarschijf 2016 uit van het regionaalbeleidsplan en het daarop gebaseerde 
werkplan van de politie. . In de Basisteamdriehoek met Politie en OM volgen we de acties op 
dat gebied. Op basis van de resultaten 2016 en vooruitblik op 2017 maakt de politie een nieuw 
werkplan. In een bijeenkomst met de politie  in het 1e kwartaal 2017  wisselen we daarover 
van gedachten.



5.2 Thema Veiligheidsregio en rampenbestrijding

Doelstellingen

D.5.04 Daadkrachtig en adequaat bestrijden we rampen en crises

Volgens het regionaal crisisplan bestrijden we rampen en crises. Door het volgen van opleidingen en 
trainingen treden we daadkrachtig en adequaat op.

Stand van zaken
Het beleidsplan 2016-2019 van de VRZ is vastgesteld en vormt de leidraad. De VRZ werkt aan 
de  uitvoering van  "Maatwerk in Brandweerzorg", onder andere de komst van een redvoertuig 
in Domburg en de bemensing en bezetting van de verschillende Veerse brandweerposten. Dit 
jaar sloten we een overeenkomst bevolkingszorg, waarin de 13 Zeeuwse gemeenten de 
voorbereiding, het beheer en de inzet van Bevolkingszorg verder geregeld hebben.  We 
nemen deel aan monodisciplinaire oefeningen- en trainingen en dragen ook multidisciplinair 
ons steentje bij, o.a. bij de voor dit jaar door de VRZ georganiseerde themaweken 
"Terreurdreiging" en "uitval Nutsvoorzieningen". 
 

Maatregelen

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

De dertien gemeenten vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband dat 
zorgt voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en 
het voorzien in een meldkamer. Hier is een gemeenschappelijke regeling voor gesloten. Doelstelling 
en taken zijn verwoord in  deze GR. We sturen op de VRZ om de taken uit te voeren waar ze voor 
staan, binnen het gestelde budget. In het 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan u 
voor.  
Projectleider/budgethouder: Viergever Jeroen
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
Het ontwerp beleidsplan 2016-2019 van de VRZ  is vastgesteld in april 2016.   In juni is er 
onrust ontstaan binnen de VRZ over een onderzoek naar misstanden binnen de VRZ en het 
declaratiegedrag van de directeur. Dit heeft geleid tot het op non-actief stellen van de 
directeur. Er is een plaatsvervanger aangesteld. De begroting 2017 en jaarrekening 2015 zijn 
op dat moment niet vastgesteld. In december is de jaarrekening 2017 vastgesteld. gevolg 
daarvan is dat de VRZ onder preventief toezicht staat. In 2016 is gestart met een organisatie 
onderzoek. De resultaten daarvan zijn begin 2017 gepresenteerd. 

1.002 Goed voorbereid op rampen en crises

Oefening en training is een belangrijk aspect voor het bestrijden van crises en rampen. Wie een rol 
heeft neemt actief deel aan thema- en functiegerichte trainingen. Dat varieert van functie- en rol 
gerichte trainingen en oefeningen, tot thematische trainingen met een bepaald scenario of risico als 
uitgangspunt. Die laatste trainingen zijn vaak multidisciplinair, zodat we ook weten wat we van andere 
klommen(brandweer, politie, GHOR, defensie, RWS, etc) weet wat we mogen verwachten.
Projectleider/budgethouder: Viergever Jeroen
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
We doen mee aan de twee themaweken die de VRZ organiseert. De thema's dit jaar waren 
Terreurdreiging en uitval Nutsvoorzieningen. Daarnaast volgen de medewerkers die een taak 
hebben in de regionale organisatie "Bevolkingszorg" diverse mono- en multidisciplinaire 
trainingen. 
 



5.3 Thema Toezicht en handhaving

Doelstellingen

D.5.05 Handhaven en toezicht houden op het naleven  van regels en wetten in de fysieke 
leefomgeving

Door controle en toezicht, voorlichting en activeren van burgers zorgen we voor een schone, veilige 
en mooie leefomgeving en het verbeteren van het woongenot.

Stand van zaken
Het Integraal Handhavings Uitvoeringsplan (IHUP 2016) is eind 2015 vastgesteld en op basis 
hiervan zijn in 2016 controles uitgevoerd. Speerpunten in 2016 waren kleine ergernissen als 
paardenpoep etc., de kwaliteit van het landschap (vervolg project Mooi Veere) en 2e 
woningen. De uitvoering van de geplande controles is volgens planning verlopen. Door de 
toeristische drukte in de zomerperiode is in die periode te weinig aandacht geweest voor het 
speerpunt kleine ergernissen. In 2017 gaan we hier meer aandacht aan besteden en de 
planning op aanpassen.

Maatregelen

1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV).

De APV Veere passen we aan als het nodig is.  
 
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2017 

Kwaliteit
De APV wordt vanaf 2015 jaarlijks geactualiseerd, waarbij gelet wordt op handhaafbaarheid en 
deregulering. De APV 2017 treedt per 1 januari 2017 in werking.

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)

Onderdeel van het handhavingsbeleid is het jaarlijkse integrale handhavingsuitvoeringsprogramma. 
Hierin staat hoe we onze toezichtscapaciteit inzetten.
Projectleider/budgethouder: Corbijn Matthijs, Geldof - de Vries Mirjam
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-09-2014 
Doorlopend

Kwaliteit
Het college heeft het IHUP 2017 op 20 december 2016 vastgesteld. We stuurden het  ter 
kennisname naar de gemeenteraad van februari 2017. 
We zijn bezig met het opstellen van het IHUP 2018. 
Tijd

Geld

1.009 Opstellen Jaarverslag Omgevingsrecht

In het jaarverslag doen wij verslag van de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht en 
bijzondere wetten. U kunt bijvoorbeeld lezen hoeveel vergunningen zijn verleend en hoeveel controles 
we hebben uitgevoerd.
Projectleider/budgethouder: Corbijn Matthijs, Graaf Jos, van de
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-02-2015 
Doorlopend

Kwaliteit
Het jaarverslag 2015 is in 2106 vastgesteld. Begin 2017 wordt het verslag over 2016 gemaakt.
Tijd

Geld



1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen

In 2015, 2016 en 2017 geven we een impuls aan de aanpak overlast van kleine ergernissen.  Het 
college heeft hiervoor een plan van aanpak vastgesteld.
Projectleider/budgethouder: Graaf Jos, van de
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Door de toeristische drukte is er in de zomerperiode onvoldoende aandacht gegeven aan het 
project "kleine ergernissen". In het najaar van 2016 is daarom een inhaalslag gemaakt en 
zijn er daarom meer controles en gesprekken met inwoners en bezoekers geweest over hun 
gedrag. Zo nodig  is er  repressief opgetreden. Het project wordt n 2017 voortgezet.  
Tijd

Geld

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken

De Wet VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) is op 14 april 2016 in werking getreden. 
Hierin staat dat elke gemeente en provincie een kwaliteitsniveau moet bepalen voor alle Wabo-taken. 
Het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd in een verordening. De wet geeft lokale overheden de 
mogelijkheid om bepaalde taken, onderbouwd met argumenten, onder het wettelijk minimale niveau 
uit te voeren. Zoals het er nu (november 2016) naar uitziet, kunnen alle Zeeuwse gemeenten zelf, 
door samenwerking of uitbesteding voldoen aan de Wet VTH. De Zeeuwse gemeenten en de 
provincie trekken gezamenlijk op om te komen tot één Zeeuws model. In het eerste kwartaal van 2017 
vindt de besluitvorming in de gemeenteraad plaats over de verordening VTH.
Projectleider/budgethouder: Geldof - de Vries Mirjam
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-04-2017 

Kwaliteit
Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet VTH. In die wet staan kwaliteitscriteria 
voor de Wabo-basistaken waaraan zij moeten voldoen tenzij uitgelegd kan worden waarom 
aan één of meerdere criteria –nog- niet voldaan wordt. Het voldoen aan de criteria mag ook 
bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle 
gemeenten en de provincie tezamen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke 
criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. 
Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria zal er moeten worden uitgelegd waarom 
wij hieraan niet voldoen.
Naar verwachting heeft elke Zeeuwse gemeente vanaf 1 april 2017 een verordening VTH, 
waarmee dus ook Veere voldoet aan de Wet VTH.

7.014 Deelname aan Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

Verlagen van de kwetsbaarheid bij en verhogen van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving, waarbij wij de middelen zo efficiënt mogelijk inzetten; de RUD voert voor Veere alleen 
specialistische taken uit, het zogenoemde basistakenpakket
Projectleider/budgethouder: Geldof - de Vries Mirjam
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
Veere is één van de zogenoemde ingroeigemeenten. Dit betekent dat de stijging van de 
bijdrage minder is dan formeel zou moeten. De stijging is nodig om de RUD haar taken op een 
wettelijk adequaat niveau te laten uitvoeren (conform de kwaliteitscriteria 2.1).  Als 
ingroeigemeente betalen wij dus minder, maar "krijgen" ook minder geleverd dan formeel zou 
moeten. De basistaken van de RUD voor de gemeente Veere voldoen wel aan de 
kwaliteitscriteria; de extra, niet-basistaken, worden naar beneden bijgesteld. Dit gaat echter 
niet ten koste van de dienstverlening aan de klant, ook is het juridisch risico voor die taken 
nihil.



Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2016 primitief Begroting 2016 na wijzigingen Realisatie 2016 Saldo 2016
Lasten 3.411 3.550 3.564 14
Baten 872 926 726 -200
Resultaat -2.539 -2.624 -2.838 -214

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2016 
primitief

Begroting 2016 na 
wijzigingen

Realisatie 
2016

Saldo 
2016

Lasten
Bouw- Woningtoezicht 953 1.126 1.072 -54
Integrale veiligheid. 213 180 197 17
Crisesbeheersing en 
rampenbestrijding

1.666 1.577 1.559 -18

APV en uitvoering bijzondere 
wetten

579 668 737 69

Totaal Lasten 3.411 3.550 3.564 14
Baten
Bouw- Woningtoezicht 850 905 699 -206
Integrale veiligheid. 1 1 -1 -2
Crisesbeheersing en 
rampenbestrijding

0 5 6 1

APV en uitvoering bijzondere 
wetten

21 15 21 6

Totaal Baten 872 926 726 -200
Resultaat -2.539 -2.624 -2.838 -214




