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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, voorzieningen e.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 hebben we bereikt? 

D.5.01 Het aantal en de soort sportaccommodaties passen bij de behoefte. 

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente heeft verschillende 
binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzaal, sporthal). Onder de buitensport vallen vooral de 
voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Ook hebben we een openluchtzwembad in Serooskerke. 
We zien een aantal ontwikkelingen: 
 
- Het aanleggen van kunstgras is een van de ontwikkelingen binnen de buitensport. De aanleg hiervan 
moet voldoen aan de NOC*NSF-normen.  
- Buitensportverenigingen werken (meer) samen. Als dit tot een fusie leidt, moeten we keuzes maken 
over het aantal en de omvang van de buitensportaccommodaties. Ook deze moeten voldoen aan de 
NOC*NSF-normen. 
We willen het onderhoud en de renovatie van de buitensportaccommodaties (voetbal, tennis, korfbal) 
volledig privatiseren. 
Voor het zwembad staan in 2020 grote investeringen op de planning om het te moderniseren en te 
verduurzamen. 
Alle buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) onderhouden zelf hun kleedkamers en kantine. 
De tennisverenigingen zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen. Het onderhouden 
en renoveren van de voetbalvelden verzorgt de gemeente (met uitzondering van voetbalcomplex 
Veere). 
 

 
Stand van zaken 
75% van de sporters is tevreden over hun sportvoorziening. Landelijk is dit 73%. Hieruit blijkt 
dat de Veerse sportaccommodaties bovengemiddelde scoort. We kregen geen signalen dat er 
te weinig sportaccommodaties zijn, of dat er een bepaald soort sport geen accommodatie 
heeft. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

5.001 We onderzoeken samen met de voetbalverenigingen de privatisering van het 
veldonderhoud van voetbalcomplexen. 

Wij zijn in 2016 gestart met het proces om de privatiserings-overeenkomsten voetbalcomplexen te 
verlengen. Dit was nodig omdat een aantal erfpachtovereenkomsten met voetbalverenigingen eind 
2017 afliepen. Samen met de voetbalverenigingen onderzoeken we of we ook het veldonderhoud 
kunnen privatiseren. De eerste stap is om draagvlak bij de verenigingen te krijgen voor deze 
privatisering. Een eventuele volgende stap is om de taken en de financiën in beeld te brengen. 

 
  
  
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 



 

 
Kwaliteit 
Voor privatisering  van het veldonderhoud was bij de voetbalverenigingen te weinig draagvlak. 
Dit gegeven nemen we in 2020 mee in het proces om te komen tot een duurzame 
sportinfrastructuur. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.002 We maken een toekomstplan voor het zwembad 

De technische installaties van het zwembad zijn verouderd en versleten. De huidige gebouwen zijn 
verouderd en gedateerd. 
Het moment van vervanging is het uitgelezen moment om het zwembad energie neutraal te maken. 
Ook is het een mooie kans om onder andere het comfort voor de gebruikers te verbeteren. In de 
begroting van 2019 is een bedrag van € 748.000 opgenomen (voor 2020), maar dit is nog niet 
beschikbaar. 
We maken dit plan in samenhang met het Maatschappelijk Vastgoed Serooskerke (Zandput). 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-04-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In januari 2019 informeerden wij de raad in een algemene commissie de stand van zaken met 
betrekking tot het toekomstplan Zwembad. We lieten de nauwe samenhang zien met het 
project Maatschappelijke Voorzieningen. Dat is ook de reden dat we voor de verdere uitvoering 
dit onderwerp ondergebracht hebben in het project Maatschappelijke Voorzieningen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.030 We ondersteunen het fusieproces van de voetbalverenigingen Domburg en 
Oostkapelle (onder andere de accommodatie) 

Beide voetbalverenigingen willen per 1 juli 2019 fuseren. Voetbalverenigingen Domburg en 
Oostkapelle hebben nu ieder een eigen accommodatie. Als ze gaan fuseren, moet er een keuze 
gemaakt worden waar de accommodatie komt. Ook zijn er misschien aanpassingen aan de 
accommodatie nodig om te voldoen aan de behoefte bijvoorbeeld kunstgras. Ons beleid is dat we 
kunstgras aanleggen als een voetbalvereniging capaciteitstekort heeft of als ruimtelijke ontwikkelingen 
dit nodig maken. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Op 18 april 2019 stemden de  Algemene Ledenvergaderingen van de drie sportverenigingen 
DOK, VV Domburg en VV Oostkapelle in met de fusie. Ze werkten aan de nieuwe structuur en 
invulling van de bestuursfuncties.  
Er is een nieuw bestuur is gekozen. De fusie is nog geen feit maar de wens om te fuseren is 
er. Het bestuur gaat hier meer tijd voor uittrekken. Het vraagstuk over de accommodatie is 
afhankelijk van de uitkomsten van het project Maatschappelijke Voorzieningen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.5.02 Het percentage Veerse inwoners dat tenminste 1 dag per week sport is 55% in 
2020. 

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

De sportprojecten en -activiteiten moeten bijdragen aan deze speerpunten, net als aan de nota 
Gezondheidsbeleid 2018-2021. 
Bij de uitvoering van de sportnota en de nota gezondheid werken we samen om overgewicht aan te 
pakken. Sport kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren 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 
Inwoners van de gemeente Veere bewegen meer dan het landelijk gemiddelde. 72,3% 
(landelijk 63%) van de inwoners voldoet aan de beweegnorm en 48,1% (landelijk 51,3%) van 
onze inwoners deed aan sport in georganiseerd verband. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere. 

MTB-rijden is een populaire buitensportactiviteit. Het realiseren van een MTB-route past bij het 
speerpunt “Omgeving en faciliteiten” in de Sportnota 2016. Het draagt eraan bij dat meer mensen 
gaan fietsen en dus in beweging komen. Wij hebben in juni 2017 ingestemd met het projectplan 
hiervoor. Ook verlenen we een financiële bijdrage van € 11.228. Deze is gekoppeld aan drie 
deelroutes. De route Dishoek-Zoutelande-Biggekerke hebben we in februari 2018 vastgesteld. Onze 
ondersteuning bestaat uit het verlenen van deze financiële bijdrage en het meedenken over de route. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We stelden op 11 juni 2019 de deelroute Westkapelle-Oostkapelle vast. Initiatiefnemer 
Zeeuwse Kust stelde deze samen. Samen met het waterschap en Staatsbosbeheer bereikten 
we overeenstemming over deze route. Zeeuwse Kust zorgde voor  de bewegwijzering van de 
route.  
Ook evalueerden we de eerste deelroute Dishoek-Zoutelande-Biggekerke. Dit deden we 
samen met de betreffende dorpsraden en Stichting Duinbehoud. De ervaringen met deze route 
waren positief. Daarom heeft het waterschap de pilot met de werkweg met een jaar verlengd. 
Ook stemden we, op aangeven van Zeeuwse Kust, in met een kleine aanpassing in deze route 
bij Dishoek.  
  

 
Tijd 
Het proces is vrijwel afgerond. De laatste deelroute (de derde route) volgt in 2020. 

 
Geld 
 

5.031 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2019. 

Het uitvoeringsprogramma maken we samen met de klankbordgroep sport. Hierin staan de 
sportactiviteiten en -projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Daarmee willen we 
bereiken dat meer inwoners bewegen en het draagt bij aan het terugdringen van overgewicht bij onze 
inwoners, een van de speerpunten uit de nota gezondheid. Het budget is € 25.000. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 



 

 
Kwaliteit 
In 2019 bereikten we onder andere de volgende resultaten:  
- we vroegen budget aan voor de uitvoering van het Sportakkoord. Samen met de 
klankbordgroep sport vertaalden we dit naar de Veerse situatie. Op 9 september 2019 stelden 
we met de klankbordgroep de Veerse speerpunten vast;  
- we startten in Meliskerke met een werkgroep Meliskerke Beweegt voor een beweegproject; in 
juli en augustus 2019 organiseerden ze zomeravondtoernooien. Dit was een succes.  
- sportactiviteiten in en voor de basisscholen zijn georganiseerd door de combinatiefunctionaris 
sport en onderwijs 
 
- gezamenlijk werkplan buurtsportcoach/ leefstijladviseur is uitgevoerd.  
- Welzijn Veere organiseerde een wandelactiviteit.  
- eind 2019 was er een bijeenkomst met de klankbordgroep over kennisdeling en het 
uitvoeringsprogramma sport 2020.  
  

 
Tijd 
Volgens planning. De raad heeft op 28 februari 2019 het uitvoeringsprogramma sport gezien. 

 
Geld 
 

5.032 We evalueren de sportnota 2016. 

De raad heeft in december 2015 de Sportnota 2016 vastgesteld “Veere beweegt mee”. Jaarlijks 
stellen we een uitvoeringsprogramma vast dat aansluit bij de speerpunten uit de nota. Voor de periode 
2016-2019 evalueren we de speerpunten en de behaalde resultaten. Dan bepalen we de 
uitgangspunten voor 2020. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Samen met de klankbordgroep Sport evalueerden we de sportnota 2016. Dit werd als positief 
ervaren en de uitgangspunten voor 2020 zijn gezamenlijk bepaald (in het kader van het 
Zeeuws Sportakkoord).   

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.5.03 Cultuur draagt positief bij 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 willen de rol oppakken 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 
Door  interviews en overleg met vertegenwoordigers van de sectoren, zorg, toerisme en 
onderwijs is een Culturele Agenda tot stand gekomen. We zien dat, waar de gemeente eerder 
meer op afstand van de (culturele) organisaties stond, er nu meer initiatief op het gebied van 
verbinding en samenwerking nodig is. De agenda bevat deze activiteiten. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

5.026  We ontwikkelen in 2019 een Veerse cultuuragenda, in samenwerking met 
vertegenwoordigers van de sectoren onderwijs, zorg en recreatie & toerisme. We voeren 
twee onderdelen uit. 

De duur van een aantal beleidsnota’s op het gebied van cultuur is verlopen. De samenleving 
ontwikkelt zich meer naar een participatiesamenleving. Ook op financieel gebied ziet het culturele veld 
er anders uit dan een aantal jaren geleden. We vroegen ons af wat onze rol t.o.v. cultuur de komende 
jaren zou kunnen zijn. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 20-09-2017 Einddatum: 31-12-2022  



 

Doorlopend 

 
Kwaliteit 
We stelden een plan van aanpak op.  Aan de hand van het door de raad vastgestelde plan van 
aanpak startten we het traject met een inspiratiebijeenkomst. We hielden interviews. Het 
proces is begeleid door een klankbordgroep en een extern adviseur. We informeerden de raad 
over de opbrengst van de interviews en de aanbevelingen van de klankbordgroep. We 
concretiseerden de aanbevelingen in een rolverdeling, projecten en activiteiten: een agenda 
voor 2020 tot en met 2023.  Voor het thema cultuureducatie maakten we afspraken met de 
scholen, de Zeeuwse Muziekschool, Welzijn Veere en Kunsteducatie Walcheren. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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 
We maakten subsidieafspraken met culturele organisaties en verenigingen op het gebied van 
kunsteducatie, o.a. PodiumZ, Zeeuwse Muziekschool en het cultuurmenu voor de basisscholen 
door Kunsteducatie Walcheren. Het project Heel Veere Speelt maakt onderdeel uit van de 
structurele afspraken met de ZMS, de muziekverenigingen en de basisscholen. 
Subsidieafspraken zijn er ook voor amateurkunst (verenigingen) en professionele 
podiumkunsten. De Grote Kerk Veere is op dit gebied een bijzondere subsidierelatie. We 
realiseerden kunst in de buitenruimte en maakten afspraken met de lokale omroep. We 
subsidiëren musea, tentoonstellingen en cultuurhistorische activiteiten. Dit is geen limitatieve 
opsomming maar het geeft een indruk van de vele mogelijkheden voor deelname aan culturele 
activiteiten waar we actief aan meewerken.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

5.008 In 2019 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte 

Er zijn initiatieven in Gapinge en Meliskerke. Volgens de uitgangspunten van de nota Kunst in de 
openbare ruimte financieren we minimaal 1 keer in de 2 jaar een kunstwerk. In maart 2018 plaatsten 
we een kunstwerk aan de Oostkapelseweg in Serooskerke. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We schreven een opdracht uit voor een kunstwerk in Gapinge. Uit ongeveer 60 aanmeldingen 
selecteerde de kunstadviescommissie vier kunstenaars. Zij  presenteerden hun schetsontwerp 
op 15 augustus 2019. De kunstadviescommissie selecteerde 2  ontwerpen. In de 
kunstadviescommissie zitten, naast onafhankelijk deskundigen,  drie inwoners van 
Gapinge.  Op 20 september was er een bijeenkomst in Gapinge waarbij inwoners het 
uiteindelijke kunstwerk kozen. Het gekozen kunstwerk heet: "De dans van de 
molenaarsdochters" de kunstenaar is Elisabet Stienstra. We werkten aan de voorbereidingen 
voor de realisatie, zoals een contract met de kunstenaar en de bouwvergunning.  
  

 
Tijd 
Plaatsing van het kunstwerk is gepland in het najaar van 2020 

 
Geld 
 

5.009 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool. 

De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) is een gemeenschappelijke regeling waar we samen met andere 
Zeeuwse gemeenten aan deelnemen. De Zeeuwse Muziekschool verzorgt muzieklessen bij 
muziekverenigingen, basisscholen en individuele leerlingen in onze gemeente. Een belangrijk 



 

onderdeel hiervan is doorgaan van de muzieklessen in het basisonderwijs onder schooltijd. De ZMS is 
in 2018 gestart met een project op het gebied van ouderenparticipatie. De bedoeling is om 
muziekactiviteiten op te zetten voor en door ouderen die nog thuis wonen en beginnend 
dementerenden. We stimuleren in dit project ook dat er verbindingen gelegd worden met partijen uit 
het sociaal domein en in de kernen. 
In juni 2019 leggen we de jaarstukken over 2018 en de begroting 2020 aan de raad voor. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
We maakten afspraken met de Zeeuwse Muziekschool over de taken en financiële kaders die 
in de GR staan: het verzorgen van muzieklessen op scholen en voor particulieren. De ZMS 
leverde de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 aan. We beoordeelden de stukken en 
legden deze met een advies voor aan de raad in juni 2019.  Het project Radio Geluk, waarbij 
de ZMS muziekactiviteiten uitvoert voor en door ouderen en dementerenden, liep door in 
2019.  We hebben er samen met de ZMS, de muziekverenigingen  en de scholen voor gezorgd 
dat de muzieklessen op de scholen (Heel Veere Speelt en Meer muziek in de klas) in 2019 
door kunnen gaan.  Deze activiteiten maken nu onderdeel uit van de taken van de ZMS.   

 
Tijd 
Volgens planning 

 
Geld 
 

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de 
toekomst, 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 maakten afspraken met het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief 
voor het behouden beheren en toegankelijk maken van onze oude archieven en onze 
cultuurhistorische collectie. We subsidiëren musea en nemen deel aan de Walcherse 
Archeologische Dienst. We werkten aan een nieuwe rolbepaling van de gemeente voor het 
toegankelijk houden van ons cultureel erfgoed.  De activiteiten die hier bij horen brachten we in 
beeld. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

5.006 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Zeeuws Archief. 

Het Zeeuws Archief is een gemeenschappelijke regeling waar we met gemeente Middelburg en het 
Rijk aan deelnemen.  
Het Zeeuws Archief beheert voor ons de oude gemeentelijke archieven en de historische 
kunstcollectie. Het Zeeuws Archief voert ook in 2019 de taken voor ons uit die in de GR staan: 
openbaar maken, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie. De 
jaarstukken 2018 en de begroting 2020 leggen we aan u voor in de raadsvergadering van mei 2019. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
We overlegden met het Zeeuws Archief over de taken en financiële kaders die in de GR staan: 
ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie. Het Zeeuws 
Archief leverde de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 aan. We beoordeelden de stukken 
en legden deze met een advies voor aan de raad in juni 2019. Over het realiseren van 
een aansluiting op het e-depot, om overheidsinformatie duurzaam en digitaal toegankelijk te 
maken, maakten we aparte afspraken. De inhoudelijke rapportage hierover staat bij het thema 
bestuur en ondersteuning.  Met de beheerder van onze cultuurhistorische collectie overlegden 



 

we over de restauratie van een aantal collectiestukken. We maakten een deel van de collectie 
toegankelijk door een tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis.  
  

 
Tijd 
Volgens planning 

 
Geld 
 

5.007 We restaureren de vestingmuren in Veere. 

Het bestaande oude metsel- en voegwerk slijt. Het is daardoor op dit moment in slechte staat van 
onderhoud. Om de vestingmuren te behouden moeten we dit slechte metsel- en voegwerk verbeteren. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 01-07-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
De slechte delen in metsel- en voegwerken zijn aangepakt en verbeterd.   
  

 
Tijd 
De uitvoering van het werk is gereed.  
De oplevering en verantwoording aan provincie is afgerond.  
  

 
Geld 
 

5.029 We verlenen een subsidie aan het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg 
van € 900.000 

Het Marie Tak van Poortvlietmuseum is een zelfstandig museum. De collectie is onderdeel van ons 
cultureel erfgoed, het exposeert werken van kunstenaarskolonies begin 20e eeuw. Het museum 
verhuist naar een beter zichtbare plaats in Domburg. Er komt meer ruimte voor de collectie. In de 
begroting 2018 is al € 400.000 hiervoor opgenomen (verdeeld over de jaren 2019 en 2020). In 2019 
nemen nog eens een bedrag van € 500.000. Ook ligt er een subsidie-aanvraag bij de provincie voor 
het realiseren van het museum. 
In mei maken we een voorstel voor de raad. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We werkten aan een haalbaarheidsonderzoek voor het mogelijk verplaatsen van het 
museum.  Een plek voor het museum in  het Nehalenniagebied is niet haalbaar. We zochten 
samen met het bestuur van het museum naar een alternatief. Voor het creëren van draagvlak 
overlegden we met een klankbordgroep bestaande uit inwoners en 
belangenverenigingen.  Omdat de onderzoeken nog lopen is het subsidieverzoek nog niet 
afgerond. 

 
Tijd 
Omdat verschillende opties zijn onderzocht laat de gewenste kwaliteitsverbetering van het 
Marie Tak van Poortvlietmuseum te lang op zich wachten. 

 
Geld 
 

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 
In 2019 voldeed het onderhoud van groen aan de afgesproken normen. Door de droogte was 
er minder onkruidgroei. Aan de andere kant wel was er (ondanks veel watergeven) veel meer 
uitval van planten. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

5.004 We stellen in 2018 en 2019 een boombeleidsplan op. 

  
Door het boombeleidsplan scheppen we duidelijkheid over onze keuzes over bomen. We benoemen 
in het beleidsplan: 

 hoe we omgaan met boomziektes zoals de essentaksterfte; 
 onze keuzes bij het kappen of planten van bomen; 
 de gewenste manier van planten en de voorwaarden die we daaraan stellen aan andere 

partijen (aannemers); 
 ons beleid over/bij kapvergunningen. 

We inventariseren nog welke items nog meer aan bod moeten komen. Zo komen we tot een compleet 
document. 
  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Het bomenbeleidsplan is opgesteld en door de raad goedgekeurd. We starten in 2020 met 
inventariseren van de waardevolle bomenlijst. De criteria hiervoor zijn in het bomenbeleidsplan 
vastgelegd.   

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.025 We bestrijden invasieve soorten. 

Invasieve soorten zijn planten die van nature niet in ons gebied thuis horen. Deze soorten geven 
overlast voor mensen en omgeving. Bijvoorbeeld huidirritatie door de Berenklauw of opdrukkende 
funderingen en bestrating door Japanse Duizendknoop. De genoemde soorten willen we bestrijden 
met extra inzet. Dit kan door inhuur van een gespecialiseerd bedrijf en/of inzet van eigen personeel. 
  
Er is een budget van € 25.000,- 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
 De bestrijding heeft in 2019 5 x plaats gevonden in de afgelopen periode met wisselend 
succes. Dit wordt in 2020 herhaald. We blijven innovatieve methodes volgen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.5.07 We vergroten in 2019 de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het 
openbaar groen naar 1 burgerinitiatief per kern. 

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van 
de inwoners en bedrijven bij het openbaar groen. Een indicator voor succes is het aantal initiatieven 
van bewoners en bedrijfsleven voor het zelf of samen met de gemeente inrichten en/of onderhouden 
van de openbare ruimte. Op dit moment zien we initiatieven in Oostkapelle, Aagtekerke en Veere. Ook 
zijn er al enkele rotondes en plantstroken geadopteerd door bedrijven. We streven naar minimaal 1 
initiatief per kern. 



 

 

 
Stand van zaken 
In diverse kernen beheren lokale bedrijven het groen op rotondes en 
wegversmallingen; Aagtekerke, Domburg, Grijpskerke en Oostkapelle. In 9 van de 13 kernen 
vullen bewoners zelf de zakjes in poepzakjesdispensers aan; Aagtekerke, Biggekerke, 
Meliskerke, Koudekerke, Westkapelle, Oostkapelle, Serooskerke, Veere/Zanddijk, Zoutelande. 
In Veere richtte de Vlinderstichting een deel van het Bastion vlindervriendelijk in en beheren ze 
dit groen samen met de inwoners van Veere. In Koudekerke zorgt het dorp zelf voor het 
onderhoud van de oude begraafplaats. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

5.003 Jaarlijks organiseren we een opschoondag en boomfeestdagen. 

Bij die dagen worden bewoners en scholen uitgenodigd om deel te nemen aan het planten van bomen 
en het schoonmaken van de kernen. Door het organiseren van deze dagen laten we zien wat er 
buiten speelt. Er ontstaan zo contacten die weer tot nieuwe initiatieven kunnen leiden. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Alle scholen namen dit jaar deel aan een van de activiteiten in het kader van de boomfeestdag. 
Daarnaast organiseerden we een aantal opschoondagen onder andere in samenwerking met 
Terra Maris.  

 
Tijd 
Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit. 

 
Geld 
 

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 
De gemeente heeft de uitvoering van het beheer van de Veerse stranden in handen gelegd 
van de SSV. De SSV houdt de stranden en duinen gastvriendelijk, schoon en veilig. Met onder 
meer de uitvoering van het plan 'De kust is breder dan het strand' werken we aan de 
verbetering van gastvriendelijkheid. Onderzoek naar zandsuppletie is met een aparte 
maatregel beschreven.   

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de 
strand- en duingebieden. 

Er zijn veel voordelen om gezamenlijk deze gebieden te beheren. Het leidt tot gelijkheid, kwaliteit op 
niveau en kostenefficiency. Het idee van de drie partijen is het beheer aan onze Stichting 
strandexploitatie Veere (SSV) op te dragen. De samenwerking met de gemeente Vlissingen en het 
waterschap Scheldestromen leidt tot een groter werkgebied voor de SSV die het geheel nu voor haar 
rekening neemt. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2016  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
 
Eind 2016 maakten we bestuurlijke afspraken over de samenwerking strandbeheer Walcheren. 
Doel van deze samenwerking was de Walcherse stranden en het kustgebied efficiënt en 
uniform te onderhouden, te beheren en exploiteren om te komen tot een kwaliteitsslag voor de 



 

inwoner, de recreant, de toerist en de ondernemers. Bijkomende doelstelling was doelmatig 
omgaan met beschikbare budgetten.   
Als pilot heeft de stichting strandexploitatie Veere (SSV) in 2017 de Vlissingse stranden 
beheerd en onderhouden. Deze proef was geslaagd en alle partijen waren tevreden. In 2018 
heeft SSV op de Vlissingse stranden geen werkzaamheden verricht. Wel in 2019 (zie 
hieronder).  Ook zijn vorderingen gemaakt met het sluiten van een overeenkomst voor 
stranddelen met het waterschap Scheldestromen en een nieuwe overeenkomst met het schap 
voor de huur van de kustparkeerterreinen.  

 
Tijd 
Het geschil tussen waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen over het beheer en 
exploitatie van de Vlissingse stranden is opgelost. Gemeente Vlissingen neemt het beheer van 
de stranden over en schakelt hiervoor de Stichting strandexploitatie Veere in. Met de SSV is 
een overeenkomst afgesproken voor het seizoen 2019 met de optie van een nieuw contract 
voor meerdere jaren. Deze optie is in 2019 omgezet in een  nieuwe 10-jarige overeenkomst 
voor beheer en onderhoud van de Vlissingse stranden. De begroting 2020 is hierop aangepast. 

 
Geld 
 

5.018 De Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) voert de strandexploitatie 2018 tot en 
met 2021 voor ons uit. 

De stranden zijn onderdeel van het toeristische product dat Veere aanbiedt. We willen de stranden 
schoon, veilig en natuurlijk houden. De SSV voert het beheer, onderhoud, toezicht en bewaking en de 
exploitatie van de stranden en het kustgebied uit. Hierover hebben we prestatieafspraken gemaakt 
met de stichting. Aan de hand van die prestatieafspraken beoordelen we het werk. Komen tot 
duurzame stranden is een gezamenlijk streven van SSV en gemeente. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
 
De Stichting Strandexploitatie Veere onderhoudt, beheert en exploiteert de Veerse stranden en 
het aansluitende kustgebied. De basis voor deze werkzaamheden vormde de nieuwe 
inbestedingsopdracht voor het tijdvak 2018 tot en met 2021. Daarin hebben 
we  prestatieafspraken opgenomen. Deze worden uitgevoerd. Dat blijkt uit de schouw deze 
zomer van de gebiedsvoorzieningen (trappen, paden, bankjes etc.). Aan alle criteria van de 
Blauwe vlag-organisatie werd voldaan.  6 Badstranden kregen een Blauwe vlag.  Voor het 
strand Dishoek was dat in 2019 voor het eerst.  Drie Veerse stranden stonden in de top 10 van 
de Schoonste strandverkiezingen. SSV werkt in onze opdracht aan verduurzaming van de 
Veerse stranden, waarvoor zij deskundigheid en projectmanagement van o.a. HZ 
betrekken.  SSV kreeg een EU subsidie FACET in november  voor het uitvoeren van een 
onderzoeksprogramma om te komen van een lineaire - naar een circulaire aanpak. De 
contacten met SSV zijn hecht.  
 

 
Tijd 
De inbestedingsopdracht heeft een looptijd tot en met het jaar 2021.   

 
Geld 
 

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van 
Walcheren. 

Het strand verdwijnt sneller dan dat er rijkswaterstrand zand suppleert  (eenmaal per 4-5 jaar). Dat 
levert problemen op voor de (strand)voorzieningen en -bebouwing en de mogelijkheid om de 
strandgebruikers goed te accommoderen.  Rijkswaterstaat (RWS) spuit alleen zand bij voor het 
behoud van de basiskustlijn en niet voor toeristisch zandstrand. Een droog, voldoende breed en 
kwalitatief goed zandstrand is essentieel voor toeristisch Veere. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2018  
Gestart 



 

 
Kwaliteit 
Het voorstel is om een zandfonds te vormen van 1 mjn. en te streven naar verdubbeling van dit 
bedrag door bijdragen/subsidies van Rijk en provincie.  De ambtelijke verkenning is afgerond, 
waarbij opgemerkt wordt dat afstemming met Rijkswaterstaat over  het recreatief 
(mee)suppleren nog niet tot resultaat leidde.  RWS zal onderzoek uitvoeren als de Zeeuwse 
kustgemeenten het fonds hebben ingericht.  De Veerse gemeenteraad besloot bij de 
behandeling van de  Kadernota 2019 hiervoor (nog) geen middelen beschikbaar te stellen.  
 
Zeeuwse kustgemeenten hebben de onderlinge samenwerking in 2019 nog niet kunnen 
formaliseren. In het bestuurlijk overleg is de afspraak gemaakt om een intentieovereenkomst 
aan te gaan.  De huidige zandproblematiek in het Zuidwestelijk kustgebied geven nut en 
noodzaak aan van vorming van een recreatief zandfonds. Daarmee nemen we onze 
verantwoordelijkheid, geven we een sterk signaal af aan de overheden en dragen bij aan een 
structurele oplossing (gecombineerde zandsuppleties voor: kustveiligheid, openbare veiligheid, 
natuur, recreatie en economie).   
  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit. 

Samen met de Kustvisiepartners voeren we het actieprogramma Zeeuwse Kustvisie uit. Dit 
actieprogramma bestaat uit diverse onderdelen. Een van de onderdelen is dat RWS een 
landschapsvisie voor de Deltadammen opstelt. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Hiermee startten wij de samenwerking met de andere kustpartners. We bereidden in 2018 de 
besluitvorming over het vigerend planologisch beleid dat afwijkt van het streefbeeld in de 
Zeeuwse Kustvisie (overgangsbeleid) voor. In februari 2019 stemde de raad in met het voorstel 
over het overgangsbeleid Kustvisie. 

 
Tijd 
In de raadsvergadering van februari 2019 agenderen we het raadsvoorstel Overgangsbeleid 
Kustvisie. 

 
Geld 
 

5.027 We zorgen voor een gastvriendelijk ontvangst op de Veerse parkeerterreinen. 

We vinden een gastvriendelijke ontvangst van inwoners en toeristen belangrijk. Recreanten moeten al 
bij aankomst op een parkeerterrein aan de kust het gevoel krijgen in een hoogwaardig recreatiegebied 
te zijn beland. Daar horen een goede terreininrichting en een aantal voorzieningen en faciliteiten bij 
zoals: 

 duidelijke verwijzing naar het terrein; 
 uitnodigend welkomstbord, informatie en verwijzingen; 
 camouflage van afvalcontainers; 
 betere bestrating met doorgroeistenen; 
 duurzame verlichting; 
 meer oplaadpunten; 
 betere toiletvoorzieningen.  

Deze verbeteringen komen voort uit het project ‘De Kust is breder dan het Strand’. We voeren alle 
aanbevelingen uit het rapport over dit project uit. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In 2019 startte een tweede proefjaar voor het inbrengen van gastheerschap (met een 
kleinschalige mobiele voorziening) op de  parkeerterreinen aan de Galgeweg/Westduin te 
Koudekerke per 1 juli 2019. Deze proef liep  tot 15 september 2019. Het eerste proefjaar was 



 

positief. Van een voorgenomen proef voor het kustparkeerterrein De Vier Hoogten te 
Oostkapelle is afgezien. De personele ondersteuning kwam niet rond. Kwalitatieve verbetering 
van de kustparkeerterreinen wacht op concretisering van principe-afspraken over huur voor 30 
jaar met het waterschap Scheldestromen. In het voorstel voor actualisering van de Parkeernota 
nemen we voorgenomen investeringen mee.  
De evaluatie van het gastheerschapproject Galgeweg/Westduin is positief 
afgerond.  We onderzoeken de mogelijkheid van een structurele  gastheerschapvoorziening 
met een vaste gebouwde voorziening. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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 en 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 2019 deden zich geen situaties voor waarbij de Veerse en Walcherse 
kernkwaliteiten werden aangetast. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in 
het buitengebied tegen te gaan. 

Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen in het 
buitengebied zijn, maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. In het plan van aanpak 
formuleren we criteria voor de uitvoering van projecten. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In 2019 deden zich geen situaties voor waarbij het noodzakelijk was om storende elementen te 
verwijderen of om op te treden tegen verrommelingslocaties.  
  

 
Tijd 
Voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een plan van aanpak zijn aan de orde 
indien zich storende elementen en verrommelingslocaties voor doen. 

 
Geld 
 

5.028 We stellen een nieuwe Landbouwnota vast. 

De huidige Landbouwnota is in 2009 vastgesteld. De door het Rijk doorgevoerde beleidswijzigingen 
hebben hun doorwerking naar de agrarische sector in de gemeente Veere. Daar is geen aandacht 
voor in de huidige Landbouwnota. Ook verduurzaming en klimaatverandering zijn beleidsvelden die de 
laatste jaren in opkomst zijn en die een plaats verdienen in een landbouwnota. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
 

 
Kwaliteit 
In 2019 zijn we gestart met het participatietraject waarbij we gezamenlijk met mensen uit het 
veld bekeken hebben welke onderwerpen een plaats moeten krijgen in de nieuwe 
landbouwnota. Mede aan de hand van deze gesprekken hebben we een inhoudsopgave 
opgesteld. In de loop van 2020 vaststelling in de raad 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

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. 
Het project (on)rechtmatig gebruik gemeentelijke gronden voeren we in samenwerking met het bureau 
Eiffel uit. (ook) Eiffel kampte in 2019  af en toe met capaciteitsproblemen; het project vordert echter 
gestaag en over het algemeen naar tevredenheid.   
 

 
Stand van zaken 
Zie toelichting onderliggende maatregel. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

5.033 We voeren het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik uit. 

In het plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik is een globale kostenraming opgenomen voor de 
periode 2017 t/m 2020. Het grondgebruik is geïnventariseerd en is er een businesscase opgesteld. De 
verwachte kosten en opbrengsten zijn in beeld gebracht. We ramen voor de uitvoering in de periode 
2018-2020 € 360.000 met als dekking de opbrengsten. We rapporteren tussentijds over de voortgang. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2021  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Op 3 april 2017 startte bureau Eiffel met de inventarisatie van alle groen- en reststroken welke 
direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik 
hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Dit resulteerde  in een businesscase.  Eiffel verzorgde op 
18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 
gevallen sprake is van gebruik van gemeentegrond  met een totale oppervlakte van 24.987 
m².  Deze  oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase.  
 Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de 
aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Begin  2018 vond de gunning plaats aan (opnieuw) 
bureau Eiffel.  
Eiffel startte op 1 januari 2018 met fase 1 van het project grondgebruik.  Dit betreft de kernen 
Aagtekerke, Biggekerke, Grijpskerke, Meliskerke.  Het project loopt goed.  
Begin oktober 2018 startten we met fase 2. Deze fase omvat de bomen- en bloemenbuurt en 
Park Reygersbergh in Oostkapelle.  Deze buurten zijn onderdeel van een groot park. 
Voorafgaand aan elke fase van het project toetsen we intern welke in gebruik genomen 
gronden we willen/kunnen verkopen. Bij de toetsing van deze fase bleek dat er behoefte was 
aan een duidelijke ruimtelijke visie over de gewenste groenstructuur en het bijbehorende 
beplantingsbeeld, maar ook over bijvoorbeeld de riolering en de kabels en leidingen in het 
park. Daarom stelde het college van B&W op 28 september een beheervisie vast. Deze visie 
zorgt dus voor duidelijkheid over het al dan niet verkopen/verhuren van de betreffende stroken 
grond.  
Op 16 en 17 oktober 2018 organiseren we inloopdagen voor de betrokken eigenaren. Tijdens 
deze dagen kunnen  zij vragen stellen en lichten we waar nodig de situatie toe.  
Stand van zaken per mei 2019:   
Fase 1: de meeste situaties zijn afgehandeld (deels verkocht, deels ontruimd), slechts enkele 
resteren (nog in behandeling).  
Fase 2: is in volle gang en loopt goed. Na goed overleg met de werkgroep (namens een groot 
deel van de bewoners) toetsten we diverse situaties nogmaals. Hiermee kwamen we de 
bewoners deels tegemoet en vergrootten we de verkoopbaarheid.  
Fase 3 (Domburg/Zoutelande/Zoutelande Kustlicht): toetsing en bewonersavond gepland op 
eind mei c.q. begin juli 2019.  
Op 3 juli 2019 vond de algemene informatieavond voor de bewoners van  fase 3 plaats. De 
planning is om na de vakantieperiode  deze fase verder op te starten. We verwachten in 
september 2019 de eerste brieven hiervoor te versturen.  
31 december 2019, fase 4  van 7 start. Gaat o.a. over Burgvliet Oostkapelle. Hiervoor 
organiseren we wederom een inloopavond.   



 

 
Tijd 
De uitvoering van het project grondgebruik loopt van 1 januari 2018 t/m 31 december 2020.  
Mei 2019: het project verloopt voorspoedig. De einddatum van 31 december 2020 lijkt op dit 
moment niet haalbaar en zal waarschijnlijk doorschuiven. Dit heeft echter geen consequenties 
voor het budget.  
31 december 2019: fase 4 van 7 start. Zoals eerder aangegeven haalt Eiffel de 
oorspronkelijke  einddatum niet. Omdat er kostendekkend gewerkt wordt  heeft dit 
geen consequenties voor het budget.    

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking 
heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving 

Sport, cultuur en 
recreatie 

16 Niet-
sporters 

% RIVM - 
Zorgatlas 

2016 51,9 55,9 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal 
aantal inwoners. 



 

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

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

5.1 Sportbeleid en 
activering 

-764 -878 -787 91 

5.2 Sportaccomodaties -861 -992 -987 5 
5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

-655 -857 -774 83 

5.4 Musea -1.192 -378 -380 -2 
5.5 Cultureel erfgoed -644 -861 -801 60 
5.6 Media -275 -274 -271 3 
5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

-4.315 -4.724 -4.462 263 

Totaal Lasten -8.707 -8.965 -8.462 503 
Baten     

5.1 Sportbeleid en 
activering 

77 84 98 13 

5.2 Sportaccomodaties 49 93 92 -1 
5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

20 56 54 -2 

5.4 Musea 511 31 34 3 
5.5 Cultureel erfgoed 48 238 232 -6 
5.6 Media 1 0 0 0 
5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

397 496 463 -33 

Totaal Baten 1.103 999 974 -25 
Resultaat -7.604 -7.966 -7.488 478 

Financiële analyse 

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

Taakveld Resultaat V/N 

Sportbeleid en activering 
Sportakkoord 
In de meicirculaire 2019 hebben we gelden ontvangen voor het 
opstellen/uitwerken van een lokaal/regionaal sportakkoord. Hier hebben we 
financieel nog geen invulling aan gegeven. 
  
Brede impuls combinatiefunctionaris bij Kunsteducatie Walcheren 
Een bedrag van € 23.000 hebben we nog niet besteed. Dit hebben we ook niet 
beschikt uit de algemene reserve. We stellen voor deze gelden in 2020 
beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 
  
Breedtesport/sportbeleid 
Een bedrag van € 25.000 hebben we nog niet besteed. Dit hebben we ook niet 
beschikt uit de algemene reserve. We stellen voor deze gelden in 2020 
beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 

  
  

€ 20 
  
  

€ 23 
  
  

€ 25  

  
  

V 
  
  

V 
  
  

V  

Sportaccommodaties 
Geen afwijkingen groter dan  € 25.000.     



 

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie. 
Kunstwerk Gapinge 
Het kunstwerk is nog niet afgerond. Het resterende budget is ook niet beschikt 
over de reserve. We stellen voor om het budget in 2020 weer beschikbaar te 
stellen ten laste van de reserve. 
  
Grote Kerk Veere 
Op dit budget is een overschot omdat kosten doorschuiven naar 2020. In 2019 
hebben we voor dit bedrag ook niet beschikt over de reserve. We stellen dan 
ook voor het budget door te schuiven en beschikbaar te stellen in 2020 ten 
laste van de reserve.  
  
Culturele agenda 2020-2023 
De werkzaamheden voor het opstellen van de culturele agenda 2020-2023 
schuiven we grotendeels door naar 2020. We stellen dan ook voor het budget 
in 2020 beschikbaar te stellen. 
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Musea 
Geen afwijkingen groter dan  € 25.000.     

Cultureel erfgoed 
Subsidieregeling waardevolle panden 
Er is voor een bedrag van € 20.000 geen beroep gedaan op de regeling.  Het 
bedrag valt vrij in het resultaat.  
  
Monumenten 
Budgetten voor energiebeheer en algemeen beheer zijn niet volledig benut. 
Een gedeelte hiervan hangt nauw samen met het project maatschappelijke 
voorzieningen waardoor we voorstellen dit budget in 2020 weer beschikbaar te 
stellen.   
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Media 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Openbaar groen en (openlucht)recreatie 
Er is een positief saldo op het totale taakveld. Dit heeft verschillende oorzaken. 
  
Werkzaamheden nog niet afgerond. 
Een belangrijk deel betreft werkzaamheden die al zijn gestart en nog doorlopen 
in 2020. Deze werkzaamheden zijn: 
  
* Opstellen gedragscode Flora en Faunawet: De werkzaamheden zijn nog niet 
afgerond. Er resteert nog een budget van € 10.000.  We hebben dit bedrag ook 
niet beschikt uit de reserve. We stellen voor het restantbudget beschikbaar te 
stellen in 2020 en dit te dekken uit de reserve.   
* Bomenbeleidsplan: Er is nog een restantbudget van € 7.500. De 
werkzaamheden zijn nog niet afgerond we moeten nog een bomenlijst 
opstellen. We stellen voor dit budget beschikbaar te stellen in 2020 en dit te 
dekken uit de algemene reserve.  
* Samenwerking Waterschap en Vlissingen stranden en duinen: Een bedrag 
van € 12.000 is niet uitgegeven in verband met stagnatie in de gesprekken, 
project loopt nog door. Het bedrag is ook niet beschikt over de reserve. We 
stellen voor het restantbudget beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de 
reserve.   
* Speelplaatsen en speeltuinen: Hier is nog een budget over van € 66.000. Dit 
budget is niet uitgegeven in verband met capaciteitsproblemen, maar wel nodig 
voor noodzakelijk onderhoud. Van dit bedrag is voor € 42.000 niet beschikt 
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over de reserve. We stellen voor het restantbudget beschikbaar te stellen in 
2020. 
* Onrechtmatig grondgebruik.  Het project onrechtmatig grondgebruik is nog 
niet afgerond. Er resteert een bedrag van € 8.300 die ook niet is uitgenomen uit 
de reserve. We stellen daarom voor het bedrag beschikbaar te stellen in 2020 
ten laste van de reserve.  
* Stranden en duinovergangen.  Het innovatieproject strandovergang 2.0 loopt 
nog. Er is nog een budget van € 30.000. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de 
reserve. We stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen in 2020, ten laste 
van de reserve.  
  
Incidentele meevallers 
* Subsidie VVV.  De VVV heeft minder subsidie ontvangen van de gemeente, 
dit komt vooral omdat de VVV minder bijdragen gevraagd voor toeristische 
projecten. In totaal een bedrag van € 18.000 ten gunste van het 
rekeningresultaat. 
* Onrechtmatig grondgebruik. Het saldo is € 83.000 positief. Deze meevaller 
valt in het rekeningresultaat. 
* Onderhoudskosten openbare toiletten. Omdat de bouw van een aantal 
toiletvoorzieningen is uitgesteld zijn de geraamde onderhoudskosten nog niet 
gemaakt. Het voordeel van € 10.000 valt in het rekeningresultaat. 



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting    

Bestrijding invasieve onkruidsoorten S 25 25 Budget gerealiseerd in 2019    

Cultureel erfgoed - park Welgelegen E 10 5 Budget overboeken naar 2020.    

Cultureel erfgoed - project wederopbouw E 8 0 Restant in tweede burap overgeboekt naar 2020.    

Cultureel erfgoed - stadhuisbeelden E 85 0 € 80.000 al overgeboekt naar 2020. € 5.000 ook overboeken naar 2020.    

Inbestedingsopdracht SSV S 59 59 Budget gerealiseerd in 2019    

Inzet medewerkers Orionis in het groen S 30 30 Budget gerealiseerd in 2019    

Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum E 750 0 Budget overboeken naar 2020    

Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken E 151 22 Budget van € 8.000 overboeken naar 2020.    

Personeel zwembad S 10 10 Budget gerealiseerd in 2019    

Restauratie vestingsmuren Veere E 99 95 Budget valt vrij.    

Uitvoering landschapsvisie E 5 0 Budget in 2e burap overgeboekt naar 2020.    

Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening I 62 49 Investering nog niet volledig afgerond.    

Uitwerking kust is breder dan het strand S 19 19 Budget gerealiseerd in 2019    

Voldoen aan flora en fauna wetgeving E 16 16 Budget gerealiseerd in 2019    

Zandsuppletie S pm      

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig        
        
        
        


