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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 hoog voorzieningenniveau binnen onze gemeente. De balans tussen het 
toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen speelt een grote rol. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. 
Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang. 

Wat hebben we bereikt? 

D.3.01 In 2019 is er inzicht in 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 2019 hebben we het onderzoek leefbaarheid & toerisme uitgevoerd. Het onderzoek bestaat 
uit 4 delen: toeristische druk, verkeer en parkeren, wonen en het attitudeonderzoek onder 
inwoners. Het rapport brengt de feiten en het gevoel in kaart. Door het stapelen van deze 
gegevens zijn op kernniveau de knelpunten in beeld gebracht.  
In december 2019 is het rapport aan alle stakeholders in diverse sessies gepresenteerd. Het 
onderzoek is hier te vinden.  
De uitkomsten van het onderzoek vormen input voor het nieuwe ERT-beleid, de 
omgevingsvisie en het nieuwe GVVP. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

3.001 We revitaliseren onze bestaande bedrijven terreinen. 

Met het Bedrijventerreinenprogramma pakken we de veroudering en verrommeling van onze 
bedrijventerreinen aan. Dit doen we door onze terreinen toekomstbestendig te maken op het gebied 
van veiligheid, duurzaamheid, bereikbaarheid en eenduidigheid. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen, Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2025  
Gestart 

 
Kwaliteit 
2017 en 2018 werkten we aan het bedrijventerrein Prelaatweg te Westkapelle (verbreden 
toegangsweg  en verbeteren bluswatervoorziening), Rapenburgweg te Meliskerke (Opplussen 
parkeerterrein) en Oosterloo te Domburg (sloop loods en saneren perceel).  In 2019 maakten 
we de entree op bedrijventerrein Karreveld te Koudekerke veiliger. Een deel van het 
beschikbare budget reserveerden we voor het verbreden en asfalteren van deze entree. Dat 
vindt plaats  in 2020.  In dit jaar willen we ook starten met het bedrijventerrein Oude Zandweg 
te Westkapelle. Hiervoor gaan we eerst in gesprek met de plaatselijke ondernemers.   

 
Tijd 
Doorlopende proces 2017 - 2025 

 
Geld 
 

3.003 We stellen een  ondernemersmanager aan. 

We werken met de ondernemersmanager Veere aan een goede relatie met de Veerse ondernemers. 
Samen met de ondernemers uit Veere stellen we de  ondernemersmanager aan. Kosten zijn fifty-fifty; 
we hebben daarvoor € 15.000 per jaar nodig. De ondernemersmanager werkt onafhankelijk en is de 
bruggenbouwer tussen bedrijfsleven en gemeente. 
  
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 

https://www.veere.nl/onderzoek-leefbaarheid-en-toerisme


 

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Het project Ondernemersmanager Veere (OMV) startte in 2009 op initiatief van het Veerse 
bedrijfsleven en de gemeente Veere voor een periode van drie jaar. Na diverse verlengingen 
van telkens drie jaar startte in 2019 een nieuwe OMV. Het werkprogramma 2018-2022 van het 
college stelt dat de functie van ondernemersmanager niet ter discussie staat. Gemeente en de 
Federatie Ondernemersverenigingen Veere (FOV) dragen ieder de helft van de kosten. De 
OVM wordt gezien als een gewaardeerd bruggenbouwer tussen bedrijfsleven en gemeente.  
  

 
Tijd 
Per 1 juni 2019 stopt de ondernemersmanager Dick van de Velde. De vacature is namens de 
gemeente en de FOV opengesteld. Per 1 juli is Werner van Laere gestart als nieuwe 
ondernemersmanager. 

 
Geld 
 

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

Subsidies vragen standaard om een co-financiering van de gemeente. We verantwoorden achteraf, 
zodat we snel van kansen gebruik kunnen maken. De Europese subsidies benutten we om het 
bestaande beleid financieel te ondersteunen. Hiervoor is vanaf 2017 € 300.000 gereserveerd. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In 2019 leverden wij een bijdrage aan 4 Europese subsidieprojecten. Wij hebben voornamelijk 
de rol van co-financier om onderzoek te verrichten en kansrijke pilots te onderzoeken.  
Project MOVE staat voor mobility opportunities valuable for everybody en richt zich op 
duurzame mobiliteit. De looptijd is 2018-2021.  
Project SAIL staat voor staying active independent longer en richt zich op onverwachte en 
duurzame koppelingen tussen oudere inwoners, lokale ondernemers, bestaande voorzieningen 
en de kansen die de recreatiesector biedt. De looptijd is 2017-2020.  
Project PROFIT staat voor PROfessional Framework for Innovation in Tourism en doet 
onderzoek naar de mogelijkheden die big data biedt binnen de recreatiesector. De looptijd is 
2017-2019. In september 2019 is het project afgerond.  
Project Gezonde voeding van dichtbij richt zich op de kansen die streekproducten bieden. Hoe 
zorgen we ervoor dat horecaondernemers en consumenten beter toegang krijgen tot de 
Zeeuwse, lokale producten. De looptijd van het project is 2018-2021. 

 
Tijd 
De projecten verlopen volgens planning. 

 
Geld 
 

3.011 We voeren in 2019 een onderzoek uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie 
& toerisme. 

We voeren een onderzoek uit naar alle aspecten die een rol spelen in de balans tussen leefbaarheid, 
recreatie & toerisme. Toerisme is een wezenlijk onderdeel van onze gemeente en ons dagelijks leven. 
Terwijl het toerisme onze economie steunt, overspoelt het aantal recreanten en toeristen ook onze 
straten en voorzieningen. 
Maar profiteren de bewoners en bedrijven er ook van? En wat vinden de inwoners ervan dat er steeds 
meer recreanten en toeristen de gemeente bezoeken? We gaan onderzoeken wat de effecten van 
toerisme zijn op de leefbaarheid. Allereerst maken we een inventarisatie van de feiten en factoren. De 
uitkomsten zijn onder andere een bouwsteen voor de nieuwe Veerse omgevingsvisie. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 13-02-2020  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Hoe verhoudt het toerisme zich ten opzichte van leefbaarheid en de woningmarkt en hoe 
kunnen de resultaten van het onderzoek worden meegenomen bij de ontwikkeling van het 



 

beleid? Dat was de centrale vraag in het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme. De 
beantwoording van de vraag en het vervolg is vastgelegd in het rapport Leefbaarheid & 
Toerisme met deelonderzoeken.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

3.012 We stellen beleid vast voor de recreatieve verhuur van kamers in woningen. 

Vanaf 2004 hebben we de recreatieve verhuur van kamers in woningen toegestaan. Hiervoor is een 
aantal globale regels opgesteld. Een afgewogen totaalbeleid is nooit gemaakt. We zijn hier wel aan 
toe omdat steeds meer gebruik gemaakt wordt van de regeling. Het hoofdgebruik van woningen voor 
permanente bewoning komt onder druk te staan. We kijken opnieuw naar de regeling en stellen nieuw 
beleid op. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen, Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Nadat op 31 januari de raad de kaders voor toekomstig beleid voor recreatieve kamerverhuur 
vaststelde, zijn twee sporen gevolgd. In de eerste plaats zijn de kaders uitgewerkt naar 
regels/voorwaarden die controleer- en handhaafbaar zijn. De definitieve versie daarvan komt 
begin 2020 in de raad ter vaststelling.  
Daarnaast is in gesprek met de commissie- en raadsleden gekeken hoe de wens van de raad 
om de bestaande situaties met recreatieve kamerverhuur te legaliseren, kon worden ingevuld. 
Gaandeweg blijkt dat de wens van de raad en de formeel-juridische mogelijkheden niet op 
elkaar aansluiten. Bovendien geeft het rapport Leefbaarheid & Toerisme een aanleiding om dit 
vraagstuk breder op te pakken. Daardoor is het niet waarschijnlijk dat een overgangsregeling 
voor bestaande situaties begin 2020 aan de raad wordt aangeboden. 

 
Tijd 
Na een jaar van vooral zoeken naar en studeren op de juridische mogelijkheden voor met 
name een overgangsregeling, wordt nu het conceptbeleid ter vaststelling aan de raad 
aangeboden op 19 maart 2020.  
Een voorstel voor de door de raad gewenste overgangsregeling voor bestaande kamerverhuur 
volgt later. 

 
Geld 
 

3.013 We evalueren en updaten de Economische agenda Veere. 

De Economische agenda Veere is verouderd en toe aan een actualisatie. In deze agenda maken we 
keuzes en stellen we prioriteiten. We zoeken daarbij een nadrukkelijke verbinding met het project “Kijk 
op cultuur”. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-10-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Op 5 maart 2019 stemde  het college in met het nemen van stap 1 in het proces om te komen 
tot nieuw ERT beleid. Inmiddels vonden alle 'ophaalsessies' plaats: 1 met de gemeenteraad en 
1 met de brancheverenigingen/ondernemers. Er waren 4 interviews met brancheverenigingen 
en ondernemers  om dieper op de inhoud in te gaan. Ook zijn er 2 sessies uitgevoerd met 
inwoners. De enquête om deze uitkomsten te staven is inmiddels naar alle ondernemers 
verstuurd. In december volgt een terugkoppeling naar alle betrokken stakeholders. 
Hierna stelt het bureau  AddVision een adviesrapport op dat als bouwsteen dient voor het te 
maken nieuwe beleid.  
De beleidsmedewerkers cultuur en ERT hebben regelmatig overleg om verbindingen te leggen 
tussen de visie "Kijk op cultuur" en economie, recreatie en toerisme. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

3.014 In 2019 evalueren we de regeling voor de Nieuw Economische Dragers. 

De agrarische sector is van belang voor het behoud van het Veerse landschap. Nevenactiviteiten bij 
de agrariër zijn mogelijk. We zijn benieuwd naar de ervaringen met de regeling en de toepassing 
hiervan. In dit licht evalueren we de bestaande regeling voor de Nieuw Economische Dragers.  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
Evaluatie van de regeling wordt opgepakt in 2020. Vanwege personele wisselingen en 
openstaande vacatures is de evaluatie nog niet ter hand genomen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

3.015 We onderzoeken of we de regels voor kleinschalig kamperen kunnen verruimen. 

We richten ons vooral op de voorwaarden voor het plaatsen van vaste eenheden en op de wens het 
seizoen te verruimen. Het beleid laat dit nu nog niet toe. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-10-2019  
 

 
Kwaliteit 
Herijking wacht op de behandeling van het hoger beroep tegen de 3e herziening 
bestemmingsplan buitengebied.  

 
Tijd 
Herijking wacht op de behandeling van het hoger beroep tegen de 3e herziening 
bestemmingsplan buitengebied. 

 
Geld 
 

3.016 We herzien het uitstallingen- en terrassenbeleid. 

In 2019 stellen we nieuwe beleidsregels voor uitstallingen vast. Daarnaast treffen we voorbereidingen 
voor een nieuw terrassenbeleid. 
We willen graag voor alle kernen dezelfde regels. Dit maakt handhaving makkelijker want er zijn 
minder regels. Om dit te bereiken is het nodig om de nota's te vernieuwen en de APV te wijzigen. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen, Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-01-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In de raadsvergadering van 3 juli is de wijziging van de APV Veere 2019 unaniem 
aangenomen onder de toezegging dat de nota na een jaar wordt geëvalueerd. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.3.02 We ondersteunen de 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. De reputatie komt ook aan bod in de maatregel 3.011: ‘We voeren in 2019 een onderzoek 
uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme’. 
 

 
Stand van zaken 
Het jaar 2019 staat in het teken van het onderzoek naar de balans tussen leefbaarheid en 
toerisme. Het toerisme neemt jaarlijks toe. Bezoekers dragen sterk bij aan de lokale economie 
in Veere. Hun aanwezigheid zorgt voor bestedingen, werkgelegenheid en een hoog 
voorzieningenniveau. Tegelijkertijd heeft toerisme allerlei andere effecten op de leefbaarheid. 
Het onderzoek is in december afgerond. In verschillende sessies zijn de uitkomsten 



 

gepresenteerd aan de gemeenteraad en alle overige geïnteresseerden. Het beeld dat het 
rapport laat zien is dat de voordelen van het toerisme groter zijn dan de nadelen, en dat er op 
verschillende punten knelpunten zijn. Deze knelpunten zijn vooral op het gebied van verkeer, 
parkeren, ervaren drukte en zorg over verdere groei.  
De samenwerking met de toeristische sector is goed. Dankzij het convenant Toeristische 
Impuls geven we financiële ondersteuning aan projecten en evenementen die het Veerse 
toeristische product verduurzamen en innoveren. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

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

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

 
Kwaliteit 
We maakten prestatieafspraken voor de periode 2016-2019 met VVV Zeeland over wat zij 
moeten doen op het gebied van gastheerschap en promotie & marketing voor Veere. Jaarlijks 
overleggen wij op gezette tijden. Juli 2019 ontvingen wij het jaarverslag en jaarrekening 2018 
om dit te beoordelen.  
VVV Zeeland kent sinds een aantal jaren financiële problemen. De nieuwe directeur/bestuurder 
die in 2018 aantrad, heeft in 2019 de financiën in kaart gebracht. In september 2019 
heeft hij een toekomstplan gepresenteerd. Er bleek geen draagvlak voor het 
toekomstbestendig maken van de huidige stichting VVV Zeeland. De situatie is nu zo dat 2020 
wordt gezien als tussenjaar waarin de marketing & promotie waarschijnlijk wordt overgedragen 
naar een nieuwe, provinciale marketingorganisatie voor wonen, werken en recreëren. En het 
gastheerschap, de fysieke inspiratiepunten worden in 2020 overgedragen aan de gemeente. 

 
Tijd 
Het is een doorlopende samenwerking. 

 
Geld 
 

3.017 We werken samen met de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA). 

Deze samenwerking helpt ons om een toekomstbestendig toeristisch product aan te kunnen bieden. 
De samenwerking met TUA biedt namelijk: 

 inzicht in marktcijfers en trends. Aan de hand van die marktcijfers kunnen wij inspelen op de 
trends. 

 meer inzicht in onze situatie ten opzichte van de overige Zeeuwse gemeenten. Dit inzicht 
krijgen we door Zeelandbrede opdrachten te laten uitvoeren door TUA. Voorbeelden van 
dergelijke opdrachten zijn:  

o Onderzoek naar de vaste gast in Zeeland; 
o In kaart brengen van de Zeeuwse aanboddatabase verblijfsaccommodaties. 

 de mogelijkheid om gezamenlijk te investeren in innovatieve, overkoepelende projecten die 
voor een kwalitatief hoogwaardig toeristisch product zorgen. Voorbeeld van een dergelijk 
project is De Zeeland Experience 

De TUA is een samenwerkingsverband van Economische Impuls Zeeland, Kenniscentrum 
Kusttoerisme en VVV Zeeland. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In het eerste kwartaal van 2019 werkten de TUA-partners en de Zeeuwse beleidsadviseurs 
recreatie en toerisme aan het samenstellen van een nieuw meerjarenplan TUA 2020-2030. 
Veere is onderdeel van het cluster kustgemeenten. Binnen dit cluster kijken we naar 
gezamenlijke focus en projecten. Nadruk ligt op versterking van de Zeeuwse identiteit en 



 

kwaliteit (o.a. strand- en natuurbeleving), stimulering innovatiekracht ondernemers en kennis 
vergaren en delen.  
Het college stelde inmiddels de strategische agenda toerisme voor Zeeland 2020-2030 op en 
vast. We werken nu aan het samenstellen van een meerjaren projectenagenda. De TUA 
projecten vormen een onderdeel van de uitvoeringsagenda van het nieuwe ERT-beleid. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

3.018 In 2019 stelt het college maximaal € 300.000 beschikbaar voor de Toeristische 
Impuls. 

De Toeristische Impuls is ingesteld om het toeristische product in Veere te innoveren en 
verduurzamen. Over de besteding van het budget hebben we in februari 2019 met de toeristische 
sector een hernieuwd convenant gesloten, inclusief toetsingskader. Aanvragen of voorstellen voor een 
bijdrage leggen we na overleg met de sector aan het gemeentebestuur voor. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021  
 

 
Kwaliteit 
In 2019 kregen o.a. de volgende projecten een financiële impuls:  
- Zeilevenement Zeeland Regatta 2019  
- Klassieke concerten in Veerse buitenplaatsen  
- Online campagne veelzijdig Veere bij VVV Zeeland  
- Terugkomdagen gastheer van het landschap Walcheren  
- Bloemenakkerranden  
- Wandelgids de Slag om de Schelde  
- Film de Slag om de Schelde  
- TUA Maatwerkrapportage toeristische cijfers gemeente Veere 2016-2019 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer 
betrekking heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving 

Economie 11 Functiemenging % LISA 2018 45 49,3 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en 
varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er 
evenveel woningen als banen. 

Economie 12 Vestigingen (van 
bedrijven) 

per 1.000 
inw 15-64jr 

LISA 2018 214 163,7 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. 



 

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

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

3.1 Economische 
ontwikkeling 

-273 -239 -220 18 

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

-288 -98 -96 2 

3.3 Bedrijfsloket en 
bedrijfsregelingen 

-125 -161 -140 22 

3.4 Economische 
promotie 

-665 -544 -362 182 

Totaal Lasten -1.351 -1.042 -819 224 
Baten     

3.1 Economische 
ontwikkeling 

0 7 7 0 

3.2 Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

254 57 36 -20 

3.3 Bedrijfsloket en 
bedrijfsregelingen 

38 34 32 -3 

3.4 Economische 
promotie 

7.830 8.392 8.297 -95 

Totaal Baten 8.122 8.490 8.372 -118 
Resultaat 6.771 7.448 7.554 106 

Financiële analyse 

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

Taakveld Resultaat V/N 

Economische ontwikkeling 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Fysieke bedrijfsinfrastrcutuur 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 
Er hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden voor de herziening van het 
uitstallingen- en terrassenbeleid. Dit bedrag is hierdoor ook niet onttrokken uit 
de algemene reserve. We stellen voor dit budget in 2020 beschikbaar te stellen 
en weer te dekken uit de algemene reserve. 

  
 

€ 35 

  
 

V 

Economische promotie 
Impuls zorg en toerisme 
We hebben € 36.000 minder uitgaven dan geraamd. Hiervan heeft € 19.000 
(SAILproject/gezonde voeding) betrekking op doorlopende projecten. Dit 
budget is ook niet beschikt uit de reserve waardoor we voorstellen dit budget in 
2020 wederom beschikbaar te stellen en te beschikken uit de reserve. Verder 
is er € 13.000 niet besteed door het ontbreken van projecten. 
  
Toeristische impuls 
Vanwege vertraging in de uitvoering is er € 43.000 minder benut uit 
de Toeristische Impuls. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de algemene reserve. 
Volgens afspraak met de sector stellen we voor dit budget in 2020 weer 
beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve.  

  
  
 

€ 36 
  
  

€ 43 
  
  

€ 15 
  
  

€ 73 

  
  
 

V 
  
  

V 
  
  

V 
  
  

V 



 

  
Gebiedsvisie Veerse Meer 
We stellen voor het budget voor het opstellen van de Gebiedsvisie Veerse 
Meer in 2020 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. Dit budget is in 
2019 niet benut en ook niet beschikt over de algemene reserve. 
  
Forensenbelasting 
We hebben  inkomsten forensenbelasting  uit oude jaren ontvangen. Deze 
waren niet voorzien. 
De inkomsten uit het huidige jaar bleven achter op de ramingen. 
  
Toeristenbelasting 
We hebben aan aantal negatieve afrekeningen uit oude jaren ontvangen voor 
de toeristenbelasting.  
De inkomsten uit het huidige jaar bleven achter op de ramingen. 

€ 46 
  
  

€ 18 
€ 35 

N 
  
  

N 
N 



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting 1000 

Budgetsubsidie VVV E p.m.    

Doorontwikkeling badstatus Domburg E 25 0 Budget overboeken naar 2020.  

Onderzoek leefbaarheid E 120 106 Budget van € 10.000 overboeken naar 2020.  

Ontwikkeling Economisch en toeristisch-recreatief beleidsplan E 35 10 Budget overboeken naar 2020.  

Project ecomobiliteit E 100 0 Project niet uitgevoerd. Geld terug gevloeid naar reserve.  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      
      
      
      


