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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 hebben we bereikt? 

D.0.01 In 2019 groeit de klantwaardering van ondernemers over onze dienstverlening 
met 0,2 ten opzichte van 2017. 

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score van 6,5. In 2019 herhalen 
we dit onderzoek. 
 

 
Stand van zaken 
Het onderzoeksbureau voerde tweede helft 2019 het onderzoek uit. We verwachten de 
resultaten begin 2020. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

0.016 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de dienstverlening aan de ondernemers 
kunnen verbeteren. 

Het onderzoek richt zich op één vast aanspreekpunt voor de ondernemers tijdens het hele proces 
voor een omgevingsvergunning. Ook willen we beter uitleggen hoe de aanvraagprocedure gaat. We 
willen "zeggen wat we doen en doen wat we zeggen". 
De resultaten van dit onderzoek zijn begin april 2019 beschikbaar en betrekken we bij de 
kaderbrief 2019. Uitvoering van acties die hieruit voortkomen vindt plaats in 2020 en eerder als dat 
mogelijk is. 
 
In de begroting reserveren we € 20.000 om het onderzoek uit te kunnen voeren. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
Uit het Lysias-onderzoek volgde als belangrijke conclusie onder meer dat het ontbreekt aan 
procesregie op complexe aanvragen omgevingsvergunning. In de begroting 2020 staan 
financiële middelen die het mogelijk maken 2 casusregisseurs aan te nemen halverwege 2020. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

0.017 We starten halfjaarlijks overleg met ondernemers ( verenigingen) om onze 
dienstverlening te verbeteren. 

We richten een ondernemerspanel in waarmee we dit overleg voeren, samen met de 
Ondernemersmanager. Dit levert verbeterpunten op. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
Er is nog geen ondernemerspanel en structureel overleg met de ondernemers. Wel sprak 
Lysias advies in hun onderzoek naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren met 
een delegatie ondernemers. Dit overleg en andere input leidde tot een aantal aanbevelingen. 
We geven in 2020 invulling aan de aanbeveling om in de tweede een team van 
casusregisseurs in het leven te roepen. Deze casusregisseurs moeten over een aantal 
specifieke competenties beschikken. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

0.018 We breiden onze digitale dienstverlening aan ondernemers uit. 

Concreet bedoelen we: 
1. het introduceren van nieuwe digitale vergunningsprocessen 
2. het beschikbaar stellen van een "bedrijven internet pagina" 
3. het stimuleren van het gebruik van e-herkenning (aangifte overlijden door uitvaartondernemer 

als voorbeeld). 
  
We trekken het volledige jaar hier voor uit. 
Het inrichten van sommige processen is een complex geheel van mensen, informatiesystemen en 
samenwerking tussen leveranciers en gemeente. We zijn soms ook afhankelijk van de medewerking 
van derden. Dat neemt niet weg dat we in de loop van het jaar al (deel)producten opleveren. 
  
In 2019 is voor alle activiteiten en projecten dienstverlening en informatiebeleid € 25.000 incidenteel 
en € 15.000 structureel beschikbaar. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In maart breidden we de digitale dienstverlening uit met een digitaal formulier/proces 
evenementenvergunning klein. De bedrijven internet pagina is nog niet beschikbaar door 
tijdgebrek.  We zien dat vooral begrafenisondernemers meer gebruik maken van e-herkenning 
voor het doen van aangifte. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

0.019 We nemen deel aan de ondernemerspeiling "Waar staat je gemeente 

"Waar staat je gemeente" biedt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een ondernemerspeiling. 
In 2017 lieten we dit onderzoek uitvoeren. In de tweede helft van 2019 doen we weer mee. Dan 
vergelijken we de resultaten en zien we waar we kunnen en/of moeten verbeteren. Dat vertalen we in 
concrete acties. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Het onderzoeksbureau voerde tweede helft 2019 het onderzoek ondernemerspeiling uit. We 
verwachten begin 2020 de eindrapporten. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze 
inwoners blijft minimaal op het niveau van 2017. 

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 herhalen we dit onderzoek. 
 

 
Stand van zaken 
Het onderzoeksbureau voerde tweede helft 2019 het onderzoek burgerpeiling inclusief het 
klanttevredenheidsonderzoek balie uit. We verwachten de eindrapportages begin 2020 



 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

0.012 We breiden onze dienstverlening in 2019 uit op minimaal 2 onderdelen. 

Dienstverlening vereist continue aandacht. Het klantpanel groeit en geeft ons informatie. We voeren 
vier keer per jaar een onderzoek onder het klantpanel uit. In de loop van 2019 hebben we meer 
duidelijkheid over de verbeterpunten van het klantpanel en weten we welke punten we gaan 
aanpakken. 
We zorgen voor meer digitale producten. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
We breidden onze digitale dienstverlening aan onze inwoners uit met een e-formulier/proces 
evenementenvergunning klein. We maakten een begin met het "chatten" via onze website. Het 
is nu mogelijk om tussen 08.30 uur en 12 uur te chatten met een medewerker van het 
klantcontactcentrum.  Mijn Overheid Berichtenbox benutten we voor meer processen, we zien 
ook dat meer inwoners een aansluiting hebben op deze digitale brievenbus. Via ons klantpanel 
voerden we vier onderzoeken uit. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

0.013 We nemen deel aan de burgerpeiling "Waar staat je gemeente" 

"Waar staat je gemeente" biedt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een burgerpeiling. 
In 2017 lieten we dit onderzoek uitvoeren. In de tweede helft van 2019 doen we weer mee. Dan 
vergelijken we de resultaten en zien we waar we kunnen en/of moeten verbeteren. Dat vertalen we in 
concrete acties. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Het onderzoeksbureau voerde in 2019 de onderzoeken uit: een burgerpeiling inclusief een 
klanttevredenheidsonderzoek balie, en een ondernemerspeiling. De eindrapporten volgen 
begin 2020. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

0.014 We onderzoeken hoe we de kwaliteit van de frontoffice (balie/telefonie) kunnen 
verbeteren. 

Het onderzoek richt zich op de vraag of en zo ja hoe de meerderheid van de vragen (80/20 regel) 
direct aan de frontoffice beantwoord kan worden. Dit omvat ook alle vragen over het sociaal domein. 
Het is de bedoeling dat de frontoffice vanaf 1 januari 2020 alle klantvragen van Porthos geruisloos 
overneemt. 
  
De resultaten van dit onderzoek zijn begin april 2019 beschikbaar en betrekken we bij de kadernota 
2019. Uitvoering van acties die hieruit voortkomen vindt plaats in 2020 en eerder als dat mogelijk is. 
  
In de begroting reserveren we € 20.000 om het onderzoek uit te voeren. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 



 

 
Kwaliteit 
Het Lysias-onderzoek begin 2019 geeft aan dat de publieksdienstverlening hoog scoort. Dit 
onderschrijft het onderzoek later in 2019: Waar Staat Je Gemeente. Daaruit blijkt dat de 
dienstverlening aan de bezoekers van het gemeentehuis nog iets steeg naar 8,2.  
Nadruk ligt bij het op de juiste plaats de (telefonische) vraag kwijt kunnen. Begin 2020 
schakelen we over op een nieuwe telefooncentrale gekoppeld aan mobiele telefoons. Doel is 
de bereikbaarheid verder te verbeteren. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

0.015 Het verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 

Op voorschrift van de Waarderingskamer wijzigt de grondslag voor het bepalen van de grootte van 
woningen. En daarop passen we de gehele administratie aan. Hiervoor is € 60.000 opgenomen in de 
begroting. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
Het project BAG/WOZ (van inhoud naar gebruiksoppervlakte voor het bepalen van de grootte 
van woningen) loopt nog.  Het externe bureau voerde onlangs een steekproef uit. Volgens 
planning ronden we het project juni 2020 af. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij 
integriteit een belangrijk thema is. In 2019 is de integriteitsorganisatie een feit. 

 

 
Stand van zaken 
In 2019 stelden wij een gedragscode integriteit op voor de politieke ambtsdragers en 
bestuurders. De gemeenteraad stelde beide documenten vast op 26 september 2019. Wij 
adviseerden de gemeenteraad om verdere invulling te geven aan het implementeren van het 
integriteitsbeleid. Hiervoor definieerden wij acties waaronder het opstellen van een protocol 
vermoedens integriteitsschending. Deze acties pakten wij in 2019 op en ronden wij in het 
eerste kwartaal van 2020 af. 
Verder  stelden wij in oktober 2019 (na instemming van de OR)  een gedragscode vast voor de 
ambtelijke organisatie samen met een meldregeling voor misstanden.  Wij startten een traject 
op om integriteitsbewustzijn te bevorderen. Dit bestaat uit een bewustwordingssessie, een 
online dilemmatraining en een werkoverleg. Het traject wordt door alle medewerkers 
doorlopen. In 2019 doorliepen wij de sessie en de dilemmatraining. In 2020 vervolgen wij dit in 
werkoverleggen. 
Binnen de in het eerste kwartaal 2019 operationeel geworden uit control/cluster Governance 
positioneerden wij de functie van integriteitscoördinator in combinatie met die van business 
controller. 
 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

0.008 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een 
toegankelijke manier. 

We gebruiken (volgens de communicatienota) als communicatiemiddelen de Veerse Krant, de website 
en social media (Twitter, Facebook, Instagram en Whatsapp). We rapporteren periodiek over het 
gebruik. 
Voor de verbetering van de zoekfuncties van onze digitale  communicatiemiddelen investeren we € 
60.000. 
Hiermee voeren we een aanbeveling van de Rekenkamer uit. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 



 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
In  2019:  
-verschenen er 5 nummers van de Veerse krant op papier (huis aan huis bezorgd) en digitaal 
(website); 
 
-werden er 47 onderwerpen op de raadswebsite toegelicht;  
-waren er 167.518 bezoekers van onze gehele website;  
-bekeken 3.250 personen de beeldopnamen van de commissievergaderingen; 
  
-bekeken 5.700  personen de beeldopnamen van de raadsvergaderingen; (in de  1e kwartaal 
rapportage is terzake een foutief aantal vermeld) 
-luisterden 8.908 personen de geluidsopnamen van de commissievergaderingen; 
 
-luisterden 7.375 personen de geluidsopnamen van de raadsvergaderingen;  
-reageerden we 1.382 keer op een bericht op Whatsapp; 
 
 -volgden 5.224 personen ons via Twitter;  
-volgden 3.351  personen ons via Facebook; 
  
-volgden 1889 personen ons via Instagram;  
-besteedde de pers (o.a. PZC,  Bode, Omroep Zeeland) gemiddeld 9 x per week aandacht aan 
Veere.  
In het eerste kwartaal hebben we de implementatie van onze nieuwe website afgerond. 
Bij deze implementatie betrokken we een klantenpanel. 
We regelden binnen het dagelijks websitebeheer extra aandacht voor de zoekfunctionaliteit. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

0.020 We voeren het plan van aanpak voor het integriteitsbeleid uit. 

De aanbevelingen uit het rapport “Check bestuurlijk integriteitsbeleid 2018-2022” van Necker van 
Naem zijn eind 2018 verwerkt in een plan van aanpak. Dit plan omvat zowel de bestuurlijke als de 
ambtelijke integriteitsorganisatie. De sturing en coördinatie vindt plaats vanuit de unit control en de 
driehoek burgemeester, griffier en gemeentesecretaris. De unit control is een nieuw onderdeel van de 
afdeling BV dat in het 1e kwartaal 2019 operationeel is. 
Op deze manier krijgt integriteit een belangrijke plaats binnen onze organisatie. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
In 2019 stelden wij een gedragscode integriteit op voor de politieke ambtsdragers en 
bestuurders. De gemeenteraad stelde beide documenten vast op 26 september 2019. Wij 
adviseerden de gemeenteraad om verdere invulling te geven aan het implementeren van het 
integriteitsbeleid. Hiervoor definieerden wij acties waaronder het opstellen van een protocol 
vermoedens integriteitsschending. Deze acties pakten wij in 2019 op en ronden wij in het 
eerste kwartaal van 2020 af.  
Verder  stelden wij in oktober 2019 (na instemming van de OR)  een gedragscode vast voor de 
ambtelijke organisatie samen met een meldregeling voor misstanden.  Wij startten een traject 
op om integriteitsbewustzijn te bevorderen. Dit bestaat uit een bewustwordingssessie, een 
online dilemmatraining en een werkoverleg. Het traject wordt door alle medewerkers 
doorlopen. In 2019 doorliepen wij de sessie en de dilemmatraining. In 2020 vervolgen wij dit in 
werkoverleggen.  
Binnen de in het eerste kwartaal 2019 operationeel geworden uit control/cluster Governance 
positioneerden wij de functie van integriteitscoördinator in combinatie met die van business 
controller. 

 
Tijd 
 



 

 
Geld 
 

0.021 In 2019 maken we de communicatienota. Hierin staat hoe we de opvattingen van 
burgers, ondernemers en stads- en dorpsraden een plaats geven bij het maken van 
beleid als onderdeel van de open cultuur. 

Door deze maatregel creëren we draagvlak bij de ontwikkeling van beleid. Dorpsvisies vormen een 
belangrijke input. Hoe we dit doen staat in de communicatienota. We schrijven de nota volgens het 
gebruikelijke I.O.B-proces. De planning ziet er zo uit: 
2e kwartaal 2019 - algemene commissie I-fase 
3e kwartaal 2019 - commissie MO O-fase 
4e kwartaal 2019 - raad B-fase 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
We hebben het maken van een nieuwe/actualiseren van de huidige communicatienota 
doorgeschoven om dit onderwerp in 2020 te koppelen aan het 
traject implementatie Omgevingswet.      

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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 
In  2019 is er ambtelijk een eerste opzet gemaakt van een plan van aanpak voor de invoering 
van het Governance model bij de verbonden partijen. Hierin wordt stil gestaan bij de 
problematiek omtrent grip en het formuleren  van duidelijke beleidskaders en 
meerjarenplannen. In 2020 werken wij dit plan verder uit voor 2 gemeenschappelijke 
regelingen in de vorm van een dashboard. Dit leggen we samen met het plan van aanpak voor 
aan de raad.  
   
  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

0.022 We voeren het governance model in voor de aansturing van verbonden partijen. 

De unit control komt in 2019 met een notitie en een plan van aanpak voor de invoering van het 
governance model voor de aansturing van verbonden partijen. Dit doen we in overleg met de andere 
Zeeuwse gemeenten. Het plan van aanpak komt in het derde kwartaal in de commissie. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
In 2019 is er ambtelijk een eerste opzet gemaakt van een plan van aanpak voor de invoering 
van het Governance model bij verbonden partijen. Hierin wordt stil gestaan bij  de problematiek 
omtrent grip en  het formuleren van duidelijke beleidskaders en meerjarenplannen. In 
2020  werken wij dit plan verder uit voor 2 gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een 
dashboard. Dit leggen wij samen met het plan van aanpak voor aan de raad. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland   

Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2019 11,44 n.b.   
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2019 9,46 n.b.   
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2019 € 820 n.b.   
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2019 19% n.b.   
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2019 € 2.609.000 n.b.   
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2019 11% n.b.   



 

Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

0.1 Bestuur -1.318 -1.489 -2.387 -897 
0.2 Burgerzaken -758 -736 -704 33 
0.3 Beheer en overige 
gebouwen en gronden 

-72 -138 -133 4 

0.63 Parkeerbelasting -84 -74 -68 6 
Totaal Lasten -2.232 -2.438 -3.292 -854 
Baten     

0.1 Bestuur 12 0 0 0 
0.2 Burgerzaken 418 342 322 -20 
0.3 Beheer en overige 
gebouwen en gronden 

7 57 57 1 

0.63 Parkeerbelasting 2.734 3.039 2.933 -106 
Totaal Baten 3.171 3.438 3.313 -125 
Resultaat 939 1.000 21 -979 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met grote mutaties van +/-  € 25.000.   
  

Taakveld Resultaat V/N 

Bestuur 
Vergoeding raadsleden 
Er heeft een verhoging van de vergoeding voor raadsleden van gemeenten 
met minder dan 24.000 inwoners plaatsgevonden. De vergoeding die we 
vanuit het gemeentefonds ontvangen hebben was niet toereikend.   
  
Voorzieningen pensioenverplichtingen wethouders 
Er is een extra toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen 
wethouders gedaan. De noodzakelijke omvang van deze voorziening en de 
noodzakelijke werkelijke dotatie aan de voorziening worden jaarlijks opnieuw 
bepaald. Uit deze bepaling bleek dat de structureel geraamde vaste dotatie 
aan de voorziening ultimo 2019 te laag was. Om de voorziening op de 
gewenste hoogte te brengen was er in 2019 een hogere storting in de 
voorziening noodzakelijk dan begroot was. De hogere storting is € 919.000.  

  
 

€ 37 
  
 
 

€ 919 

  
 

N 
  
 
 

N 

Burgerzaken 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Beheer overige gebouwen en gronden 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Parkeerbelasting 
Dit resultaat wordt bijna helemaal veroorzaakt door het niet kunnen innen van 
boetes voor buitenlandse voertuigen. Het is niet mogelijk 
buitenlandse kentekens  op te vragen. De te verwachten opbrengsten, ook van 
afgelopen jaren, zijn afgeboekt. 

  
€ 106 

  
N 



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting  

Aansluiting e-depotvoorziening E 45 34 Budget overboeken naar 2020.  

BAG/Grondslag WOZ wijziging E 60 40 Budget overboeken naar 2020.  

Fonds Gezamelijke Gemeentelijke Uitvoering (VNG) S 3 3 Budget gerealiseerd in 2019.  

Herziening beleidsregels uitstallingen- en terrassenbeleid E 35 0 Budget overboeken naar 2020.  

Luchtfoto's t.b.v. volledigheid BAG S 10 6 Restantbudget niet benodigd.  

Overleg Zeeuwse Overheden E 22 26 Budget gerealiseerd in 2019.  

Verkiezingen - 3 verkiezingen E 69 32 Restantbudget niet benodigd.  

Verkiezingen - onderhoudscontract applicatie S 5 5 Budget gerealiseerd in 2019.  

Verkiezingen applicatie E 4 4 Budget gerealiseerd in 2019.  

Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening S 15 0 Valt in resultaat.  

Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma dienstverlening E 75 0 Budget overboeken naar 2020.  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      


