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Inleiding 

Inleiding 

Voor u ligt de programmaverantwoording van de gemeente Veere over het jaar 2019. Deze rekening 
voldoet aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), die per 1 
januari 2004 van kracht werd. 
  
Opzet van de jaarstukken 
Zowel de begroting als de jaarstukken zijn in het BBV in vier onderdelen verdeeld met de  toevoeging 
van de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen in de jaarrekening. 

begroting   jaarstukken   

beleidsbegroting 1. programmaplan jaarverslag 1. programmaverantwoording 

  2. paragrafen   2. paragrafen 

financiële 
begroting 

3. overzicht van baten 
en lasten en de 
toelichting 

jaarrekening 
3. overzicht van baten en 
    lasten in de jaarrekening en de 
toelichting   

  
4. uiteenzetting van de 
financiële  positie en de 
toelichting  

  4. balans en de 
    toelichting 

      
5. bijlage met 
verantwoordingsinformatie over 
specifieke  uitkeringen (SiSa) 

  
Voor deze indeling is gekozen, om de opzet van de begroting zo identiek mogelijk te maken aan die 
van de jaarstukken. Aansluiting tussen begroting en jaarstukken van gemeenten is belangrijk voor het 
inzicht. 
In artikel 4.1 van het BBV is het volgende bepaald: De indeling van de begroting en de jaarstukken is 
identiek. 
De jaarstukken bestaan uit een jaarrekening en een jaarverslag. Dit is in de Gemeentewet 
aangegeven. In de hierboven gegeven opzet van de begroting is de beleidsbegroting de tegenhanger 
van het jaarverslag en de financiële begroting van de jaarrekening. 
Bij het samenstellen van de jaarstukken is het bovenstaande schema gevolgd. 
Uw raad treft de volgende stukken aan: 

 De jaarrekening, waarin opgenomen balans met toelichting, programma-rekening met 
toelichting voorafgegaan door het overzicht van baten en lasten en bijlagen; 

 Het jaarverslag, waarin opgenomen de programmaverantwoording met paragrafen. 



 

  
In de begroting heeft uw raad onderstaande programma’s benoemd. 

 Bestuur en ondersteuning 
 Veiligheid 
 Verkeer, vervoer en waterstaat 
 Economie             
 Onderwijs            
 Sport, cultuur en recreatie                                                       
 Sociaal domein 
 Volksgezondheid en milieu                                                               
 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROS) 

  
Per programma zijn de vragen beantwoord: 

 Wat hebben we bereikt (Doelstelling)? 
 Wat hebben we er voor gedaan? (Maatregelen)?  
 Wat heeft het gekost? 

  
Met deze vragen wordt per programma duidelijk welk maatschappelijk effect men wil bereiken, welke 
doelstellingen in kwalitatieve zin en (meetbare) prestaties men wil behalen en welk budget hiervoor 
nodig is. Vervolgens is in de begroting aangegeven wat wij daarvoor gaan doen (de bestuurlijke 
inspanning). In de loop van het jaar hebben wij  over deze vragen via het Pepperflow aan u 
gerapporteerd. Per programma geven wij nu een verantwoording over deze bestuurlijke inspanningen. 
  
Per programma zijn de onderliggende taakvelden vermeld. Deze geven alle gemeentelijke activiteiten 
weer in termen van taakvelden. In de jaarrekening is het totaal van deze taakvelden per programma 
weergegeven in het overzicht van baten en lasten en de  toelichting. Het totaal van de baten en lasten 
in de taakvelden is gelijk aan het totaal van de programma’s. 
  
Paragrafen 
Overeenkomstig de voorschriften is een aantal verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen 
geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting en realisatie vanuit een 
bepaald perspectief. Deze kunnen een grote financiële impact hebben, van politieke betekenis zijn of 
van belang voor de realisatie van de programma’s. In de voorschriften wordt aangegeven wat ten 
minste in elke paragraaf opgenomen moet worden. In deze rekening treft u in het vervolg op 
de  begroting de volgende paragrafen aan: 

 Financiering 
 Lokale heffingen 
 Verbonden Partijen 
 Onderhoud Kapitaalgoederen 
 Risicomanagement en weerstandvermogen 
 Grondbeleid 
 Duurzaamheid (niet verplicht) 

Jaarstukken  
In de programma’s zijn de cijfers van de primitieve begroting en de begroting na wijzigingen naast de 
rekeningcijfers gepresenteerd. Analyses hebben plaatsgevonden tussen de cijfers van de begroting 
na wijziging en de rekeningcijfers. Bij de programma’s is over bestuurlijke inspanningen in het jaar 
2019 gerapporteerd. De financiële analyses treft u aan in het overzicht van baten en lasten. 
  
In de  bestuursrapportages hebben wij over de voortgang van de maatregelen (in Pepperflow) 
gerapporteerd. Wij hebben u ook tussentijdse (financiële) bestuursrapportages aangeboden waarin 
voornamelijk op de financiën is gerapporteerd. 
  
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over specifieke uitkeringen van het rijk. In een 
bijlage SiSa (single information single audit) geven we een overzicht van een aantal specifieke 
uitkeringen. Verantwoording bij de jaarrekening heeft als voordeel dat een controlerend accountant 
niet meer voor iedere regeling een aparte verklaring hoeft af te geven. 
  
Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft per gemeente aan welke specifieke uitkeringen in de 
bijlage verantwoord moet worden. In de bijlage zijn ook de ontvangen bijdragen van de provincie 
Zeeland verantwoord. 



 

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      



 

1. Veiligheid 
Programma inleiding 

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

Wat hebben we bereikt? 

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

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

 
Stand van zaken 
De VRZ bereidde zich voor op de verhuizing van de meldkamer naar Bergen op Zoom. Deze 
verhuizing vind in 2020 plaats. De jaarstukken 2018 met een klein positief resultaat en de 
begroting 2020 met een kleine extra bijdrage stelde u vast. Ook stelden we een nieuw 
regionaal risicoprofiel vast. De VRZ startte een onderzoek naar verdergaande samenwerking 
tussen VRZ, GGD en RUD en begon aan een visie op toekomstbestendige brandweerzorg.    
De organisatie van Bevolkingszorg is in ontwikkeling en medewerkers van Veere zijn daar 
voldoende in betrokken. Twee officieren van Dienst Bevolkingszorg behaalden een certificaat. 
De secretaris behaalde het certificaat Algemeen Commandant Bevolkingszorg. De 
collegeleden volgden een basiscursus crisisbeheersing en begin oktober hielden we met het 
voltallige college een bestuurlijke dilemmatraining. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland. 

De 13 gemeenten vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband dat zorgt 
voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het 
voorzien in een meldkamer. Doelstelling en taken staan in een gemeenschappelijke 
Regeling. Daarmee houden we controle op de VRZ (Veiligheidsregio Zeeland) en stellen we budget 
beschikbaar. In het 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan u voor. Eenmalig is € 
43.000 nodig om de bedrijfsvoering op peil te krijgen. Er is ook jaarlijks € 146.000 nodig om de 
bedrijfsvoering van de VRZ op peil te houden. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 14-09-2017  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
De VRZ was druk bezig met de voorbereiding voor de verhuizing van de meldkamer naar 
Bergen op Zoom. De jaarstukken 2018 en begroting 2020 werden door de raad 
vastgesteld. De VRZ sloot 2018 af met een positief resultaat. Voor 2020 werd de 
gemeentelijke  bijdrage verhoogd. We stemden in met een onderzoek naar verdergaande 
samenwerking tussen VRZ, GGD en RUD. De resultaten verwachten we in 2020.  In december 
2019 stelden we een nieuw regionaal risicoprofiel vast.  Daarnaast komt er ook een visie op 
toekomstbestendige  brandweerzorg.  
  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder 
jaar. 

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 
rolgerichte 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 
kolommen (brandweer, politie, GHOR, defensie, RWS, etc.) mogen verwachten. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 14-09-2017  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
De themadag in april ging niet door en op de themadag in oktober stond Cyber centraal.  In het 
februari namen we deel aan een bijeenkomst over olieverontreiniging en besmeurde vogels.   
De organisatie van Bevolkingszorg is in ontwikkeling en medewerkers van Veere zijn daar 
voldoende in betrokken.  Collega's met een functie schrijven zich in voor thematische- en 
functiegerichte trainingen. Twee officieren van Dienst Bevolkingszorg behaalden een 
certificaat. De secretaris behaalde het certificaat Algemeen Commandant 
Bevolkingszorg. Collegeleden volgden een basiscursus crisisbeheersing en begin oktober 
hielden we met het voltallige  college een bestuurlijke dilemmatraining.  
  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.1.02 Veere blijft in 2019 een veilige gemeente met een criminaliteitsindex lager dan 
50. 

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast 
dit veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden. De 
criminaliteitsindex van Waarstaatjegemeente.nl geeft een totaalbeeld van de veiligheid in een 
gemeente. In 2016 scoorden we 46 op een schaal van 100. In 2013 hadden we criminaliteitsindex van 
103. Het landelijk gemiddelde is 81. 
 

 
Stand van zaken 
 
De criminaliteitsindex laat nog steeds de cijfers van 2016 zien. Dat vinden we wel erg 
gedateerd. In de vastgestelde nota Integrale veiligheid gebruiken we de AD Misdaadmeter als 
instrument voor een algemeen veiligheidsbeeld.  
Veere AD Misdaadmeter (bron: Algemeen Dagblad) 2015 2016 2017 2018 
Ranking 223 239 353 264 
Score NB 11,23 5,72 7,37 
 
   
Er vonden enkele misdrijven plaats (overval Hrieps, misdrijf Oostkapelle, ongeval speedboot) 
die landelijk nieuws werden en een forse  impact hadden. De woninginbraken zijn nog steeds 
laag en in tegenstelling tot vorig jaar waren er  nauwelijks auto inbraken.  
De AD Misdaadmeter komt uit in het 1e kwartaal 2020.  
 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

1.004 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning. 

Aan de hand van het ondermijningsbeeld Zeeland binden we gezamenlijk de strijd aan tegen 
georganiseerde misdaad. We maken mensen bewust van georganiseerde criminaliteit en 
ondermijning, zodat ze ook weten wat ze moeten doen. We nemen deel aan de Taskforce Brabant 
Zeeland. Ook participeren we in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) als partner in 
de strijd tegen ondermijning en georganiseerde criminaliteit. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2019  



 

Niet gestart 

 
Kwaliteit 
Ondermijning is inmiddels een ingebed begrip en een terugkerend agendapunt op de 
veiligheidstafel.  We maken deel uit van het RIEC en de Taskforce Brabant Zeeland. Deze 
partijen ontwikkelen handige tools. Bijvoorbeeld een apothekerskast, met allerlei best practices 
op het gebied van ondermijning en georganiseerde misdaad. We hebben ons laten informeren 
over de mogelijkheden van bestuurlijk afpakken. In november hielden we een grote integrale 
controle op een bedrijventerrein in Westkapelle. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

1.006 We werken samen met de politie aan het bewaken van de prioriteiten en inzet van 
de politie in Veere. 

Zes keer per jaar is er een basisteamdriehoek Walcheren waar we met de politie en het OM prioriteit 
en inzet van de politie vaststellen. De prioriteiten worden grotendeels regionaal bepaald. Per jaar 
stellen we concrete activiteiten en maatregelen vast. In het basisteam bepalen we de lokale vertaling 
daarvan en vullen we de lokale beleidsvrije ruimte in.   
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
De politie Zeeland gaf in 2018 het signaal af dat de capaciteit voor de komende jaren sterk zal 
dalen. We hebben van de extra capaciteit in antwoord op dat signaal  1 extra wijkagent 
geclaimd en gekregen. Deze is begin 2019 gestart. In de driehoek zijn de prioriteiten 
besproken en vastgesteld. Ook afgelopen jaar was er  extra inzet in de vorm van 
zomeraanpak. De lokale beleidsvrije ruimte kreeg vorm in de nota integrale veiligheid. Deze 
stelde de raad in april vast. De dalende politiecapaciteit blijft ook voor de komende jaren een 
zorg. We verenigen onze krachten om dit signaal over te brengen.  
  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

1.015 We zetten in op één extra wijkagent in de gemeente Veere. 

De politie werkt met geografische wijkagenten en thematische wijkagenten. Geografische wijkagenten 
zijn er voor een bepaald gebied. Thematische wijkagenten zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld jeugd, 
evenementen of horeca. We hebben nu 1,5 fte geografische wijkagent in Veere. Voor een goede 
invulling van het wijkwerk moet er minimaal 1 fte wijkagent bij in Veere. Dit brengen we doorlopend 
onder de aandacht van de politie en het veiligheidscollege. Op Walcheren werken 4 fte thematische 
wijkagenten. De inzet voor Veere is ca. 2,5 fte. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 11-04-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Begin 2019 hadden we in Veere weer 2,5 fte geografische wijkagent beschikbaar. 

 
Tijd 
De extra wijkagent is in februari 2019 gestart. 

 
Geld 
 

D.1.03 In 2019 is de leefomgeving van de gemeente schoon, veilig, gezond en mooi. 

We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht en handhaving en het stellen van 
regels. 
Er is extra formatie voor het tweede woningbeleid (administratief en toezichthouder) en voor 
toezichthouders Milieu. In de begroting nemen we € 185.000 hiervoor op. 
 



 

 
Stand van zaken 
De controles verlopen goed. Zijn bezig met meer dan 100 adressen.  In 2019 12 woningen 
terug op de markt. En in 2020 staan er twee te koop. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

1.007 We houden de Algemene plaatselijke verordening Veere actueel. 

De APV gaat over het huishoudelijk reglement van onze gemeente. We passen deze jaarlijks in 
december aan. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee, RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-08-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Tijdens de raadsvergadering van 10 december j.l. is de Apv geactualiseerd en vastgesteld. 

 
Tijd 
er zijn uiteindelijk meer uren besteed dan gepland, vanwege de last minute wijziging na de 
commissie RO 

 
Geld 
 

1.010 Het milieutoezicht breiden we uit met één fulltime milieu toezichthouder. 

Het naleefgedrag op milieugebied verslechterde de laatste jaren. Door vaker en meer (on)geplande 
controles bij bedrijven uit te voeren en zo nodig handhavend op te treden beschermen we ons milieu. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We hebben nu een extra toezichthouder Milieu, waardoor we meer en vaker controleren. 
Nieuwe medewerker verricht al zelfstandig milieucontroles.    

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

1.011 We onderzoeken 100 adressen op illegaal recreatief gebruik: als illegale tweede 
woning of als illegale recreatiewoning. 

Met het extra budget in de begroting nemen we een toezichthouder aan die zich met name bezig 
houdt met de controles van illegale 2e woningen/recreatiewoningen. We breiden de administratieve 
ondersteuning van 0,4 naar 1 fulltime medewerker uit. Deze laatste functie houdt ook preventief werk 
in: het voorkomen van nieuwe illegale situaties. Dit doen we door het actief benaderen van makelaars 
en het informeren van potentiële kopers van woningen. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De toezichthouder 2e woningen/recreatiewoningen is in 2019 begonnen. De 
administratief/juridisch medewerker startte in mei 2019. We hebben nu ongeveer 100 
adressen in onderzoek.   

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

1.012 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) op. 

In het IHUP staan de taken, de uren en prioriteiten van het cluster Toezicht & Handhaving 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 



 

 
Kwaliteit 
Het IHUP voor 2019 is vastgesteld en geldt als uitvoeringsprogramma voor de inzet van 
personeel van het cluster Toezicht & Handhaving.   

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

1.014 Het aantal grootschalige evenementen breidt niet uit. 

Om de (geluids)overlast beperkt te houden, breiden we het aantal grote evenementen niet uit. Er zijn 
voldoende grote evenementen.   
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Behalve de reeds bestaande grote evenementen worden er geen nieuwe aangevraagd. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop 
cijfer betrekking 

heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving  

Veiligheid 6 Verwijzingen Halt per 10.000 
inw. 12-17 jr 

Bureau Halt 2018 122 198 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd 
van 12-17 jaar. 

 

Veiligheid 7 Winkeldiefstallen aantal per 
1.000 
inwoners 

CBS - Diefstallen 2018 0,2 1,3 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.  

Veiligheid 8 Geweldsmisdrijven aantal per 
1.000 
inwoners 

CBS - Geregistreerde 
criminaliteit & 
Diefstallen 

2018 2,3 4,6 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van 
geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals 
moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld 
(bedreiging, mishandeling, etc.). 

 

Veiligheid 9 Diefstallen uit woning aantal per 
1.000 
inwoners 

CBS - Diefstallen 2018 1,4 1,4 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.  

Veiligheid 10 Vernielingen en 
beschadigingen (in de 
openbare ruimte) 

aantal per 
1.000 
inwoners 

CBS - Geregistreerde 
criminaliteit & 
Diefstallen 

2018 4,3 4,8 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.  



 

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

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

1.1 Crisisbeheersing 
en brandweer 

-1.931 -1.926 -1.921 5 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

-655 -796 -787 9 

Totaal Lasten -2.585 -2.722 -2.708 14 
Baten     

1.1 Crisisbeheersing 
en brandweer 

5 5 6 1 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

36 100 103 2 

Totaal Baten 41 105 109 3 
Resultaat -2.545 -2.616 -2.599 17 

Financiële analyse 

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

Taakveld Resultaat V/N 

Crisisbeheersing en brandweer 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Openbare orde en veiligheid 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting  

VRZ bijdrage S 73 73 Budget gerealiseerd in 2019  

VRZ bijdrage E 25 25 Budget gerealiseerd in 2019  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      
      

      
      



 

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 
Programma inleiding 

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

Wat hebben we bereikt? 

D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen. 

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan 
de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is 
onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit 
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. 
 

 
Stand van zaken 
Fase 1 van de aanpak van het fietsparkeren is voorbereid in 2019 en gaat begin 2020 in 
uitvoering. Fase 1 beslaat Dishoek, Domburg, Veere, Westkapelle en Zoutelande. In 2019 is 
aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van 2e fase in 2020. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

2.013 We maken extra fietsparkeerplaatsen op drukke plekken. 

We zorgen voor voldoende capaciteit, zodat fietsers hun fiets goed kunnen parkeren, ook op drukke 
dagen. Dat betekent dat er geen overlast is van ‘wild’ geparkeerde fietsen bij winkels, publieke 
voorzieningen en het strand. 
  
Om te bepalen waar we extra fietsparkeerplaatsen maken, overleggen we eerst met stads- en 
dorpsraden en ondernemersverenigingen uit alle kernen.  
  
Budget €86.000,- beschikbaar. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 16-09-2018 Einddatum: 31-12-2022  
 

 
Kwaliteit 
Het plan van aanpak is door het college van B&W vastgesteld. De werkzaamheden zijn in 2019 
voorbereid.  Begin 2020 realiseren we de eerste fase.   

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.2.02 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie en zijn beleidsdoelen opgenomen. 
Deze bepalen in grote lijnen hoe we om gaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het 
uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren. 
 

 
Stand van zaken 
De voortgangsrapportage GVVP is eind 2019 gemaakt. Verschillende thema's en locaties uit 
het GVVP zijn aangepakt. Effecten van die aanpassingen zijn nog niet bekend. Door 
aanpassingen in begroting 2020 zijn projecten naar achteren geschoven en laat realisatie 
langer op zich wachten. 



 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

2.019 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

We evalueren de voortgang van het uitvoeringsprogramma. We geven inzicht in de budgetten en 
bekijken of het huidige beleid nog actueel is. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
De voortgangsrapportage GVVP is eind 2019 gemaakt. Verschillende thema's en locaties zijn 
aangepakt. Effecten van de aanpassingen zijn nog niet bekend. In de begroting 2020 zijn 
projecten naar achteren geschoven en laat realisatie langer op zich wachten. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het 
wegencategoriseringsplan ingericht. 

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik 
door ontwikkelingen zoals: 
- nieuwbouw 
- veranderde verkeerstromen 
- veranderde functie 
- technische veroudering 
Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het 
wegbeheerprogramma. 
 

 
Stand van zaken 
In 2019 zijn een behoorlijk aantal wegen aangepast om te voldoen aan de 
wegencategorisering en de uitgangspunten van het GVVP. In 2019 zijn de Prelaatweg, de 
Middelburgseweg, de Dorpsstraat (Gapinge)en de omgeving van 't-Groentje afgerond.  Van de 
reconstructies van de Oostweg (Zoutelande) en Dorpsstraat - Noordweg (Oostkapelle) is de 1e 
fase afgerond , de 2e fase van deze wegen start in het eerste kwartaal 2020. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

2.004 We richten in 2018 de Prelaatweg in Aagtekerke opnieuw in. 

De Prelaatweg in Aagtekerke voldoet niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken: 
- er wordt te hard gereden, 
- de verkeerssituatie bij de school en de kerk is gevaarlijk, 
- de verharding is matig zoals blijkt uit het wegbeheerplan, 
- en een deel van de bomen langs de weg is aan het einde van hun levensduur. 
De totale investering om deze knelpunten op te lossen bedraagt € 920.000. Dit budget is al 
opgenomen in de prioriteitenplanning van voorgaande jaren. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 01-05-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Het ontwerp van de nieuwe situatie is in overleg met de omgeving tot stand gekomen. De 
herinrichting is uitgevoerd volgens het ontwerp. 

 
Tijd 
De uitvoering is 29 oktober 2018 gestart. De werkzaamheden zijn volgens planning voor Pasen 
2019 afgerond. 

 
Geld 
 

2.006 We richten in 2019 een deel van de Dorpsstraat in Gapinge opnieuw in. 

Een deel van de Dorpsstraat in Gapinge voldoet niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken: 
- de inrichting sluit niet aan bij de door inwoners gewenste uitstraling van de kern, 



 

- de looproutes zijn niet veilig, 
- de snelheid van auto’s is te hoog, 
- de weg is toe aan groot onderhoud.  
Er is een budget beschikbaar van € 835.000 in 2019.  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 30-04-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Werk is aanbesteed aan vd Straaten aannemingsbedrijf. Op 3 juni is gestart met de 
werkzaamheden. Half december 2019 was het werk gereed. De geleverde kwaliteit door de 
aannemer was niet voldoende.  Het werk is daarom nog niet afgerond. 

 
Tijd 
De Dorpsstraat is open gesteld voor verkeer op 24 december 2019. Het werk is niet van de 
gewenste kwaliteit. Hier lopen gesprekken over met de aannemer hoe dit op te lossen. Er heeft 
nog geen oplevering van het werk plaats gevonden. 

 
Geld 
 

2.008 We passen de inrichting van de Mezgerweg, Domburgseweg en Schuitvlotstraat in 
Domburg aan. 

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan hebben we diverse knelpunten in het wegennet 
gevonden. Het gaat dan om de inrichting van kruispunten en wegvakken. De ruimte voor voetgangers 
is vaak minimaal en de veiligheid voor fietsers kan beter. In 2019 gaan we drie van deze wegen in de 
kern Domburg aanpakken. Met de herinrichtingen lossen we de genoemde knelpunten op. De 
inrichting sluit aan op het wegencategoriseringsplan en het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan. Er is een budget beschikbaar van €1.236.000. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2025  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De inrichting van de Schuitvlotstraat hebben we in april 2019 succesvol afgerond.  De overige 
wegen staan gepland voor de 2e helft  van 2024.   

 
Tijd 
Zie kwaliteit 

 
Geld 
 

2.020 We richten de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in. 

De Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle voldoen niet meer. Dit blijkt uit: 
- de inrichting sluit niet aan bij de uitstraling van een toeristische kern 
- de inwoners en ondernemers pleiten voor een andere inrichting 
- de functie van de weg verandert als gevolg van het GVVP en Verkeerscirculatieplan Walcheren 
- de fietsroute is niet veilig, 
- de weg is toe aan groot onderhoud. 
Budget is al beschikbaar en het project wordt in meerdere fases uitgevoerd. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 19-09-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Dit project wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is met Pasen 2019 afgerond.  De 
tweede fase (Noordweg) is op 6  januari 2020 gestart en moet voor Pasen 2020 gereed zijn. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

2.021 We richten de Torenstraat in Meliskerke opnieuw in. 

De Torenstraat in Meliskerke voldoet niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken: 
- de inrichting sluit niet aan bij de door bewoners en inwoners gewenste uitstraling van de kern 
- de snelheid van auto’s is te hoog 



 

- de inrichting voldoet niet aan de basiseisen voor een verkeersveilige inrichting 
- de weg is toe aan groot onderhoud zoals blijkt uit het wegbeheerplan 
  
Beschikbaar budget was niet toereikend. In de meerjarenramingen nemen we een aanvullend budget 
op van € 554.500. We beginnen in 2019 met de voorbereiding. 
  
Totale projectbudget is € 867.920 
  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Van februari - november 2019 maakten we samen met ondernemers, bewoners en Dorpsraad 
Meliskerke een ontwerp voor de herinrichting Torenstraat. Vanaf december 2019 - maart 2020 
werkten we het ontwerp verder uit tot bestek en tekeningen.  In maart - april 2020 houden we 
de aanbesteding samen met DNWG.  Eind september 2020 start de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

 
Tijd 
Van februari - november 2019 maakten we samen met ondernemers, bewoners en Dorpsraad 
Meliskerke een ontwerp voor de herinrichting Torenstraat. Vanaf december 2019 - maart 2020 
werkten we het ontwerp verder uit tot bestek en tekeningen.  In maart - april 2020 houden we 
de aanbesteding samen met DNWG.  Eind september 2020 start de uitvoering van de 
werkzaamheden.  
   
  

 
Geld 
 

2.022 We verbeteren de verkeerskwaliteit voor twee knelpunten uit het GVVP in 2019. 

In het GVVP zijn uitvoeringsprojecten opgenomen. In 2019 staat de uitvoering van de volgende 
projecten gepland; 
1. Aanpak looproutes parkeerterreinen via Zuidstraat en Noordstraat Domburg, 
2. verbeteren verkeersveiligheid kruispunt Hondegemseweg- Jacob Catsweg. 
  
We ramen hiervoor in 2019 een budget van € 160.000,- 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-04-2020  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
In de begrotingsbehandeling 2020 zijn deze werkzaamheden uitgesteld naar 2021.  
1. In 2020 maken we een plan voor looproutes vanaf de parkeerterreinen via de Zuidstraat en 
Noordstraat in Domburg. Het deel in de Zuidstraat gaan we uitvoeren na realisatie van 
woningbouw op het voormalige AH-terrein.  
2. In 2020 maken we een plan voor het verbeteren van de veiligheid op het kruispunt 
Hondegemsweg- Catsweg in Grijpskerke.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

2.023 We verbeteren de verkeerskwaliteit voor twee knelpunten uit het GVVP in 2020. 

In het GVVP zijn uitvoeringsprojecten opgenomen. In 2020 staat de uitvoering van de volgende 
projecten gepland; 
1. Verbeteren verkeersveiligheid Rijsoordselaan en Burgemeester Bosselaarstraat Aagtekerke. 
2. Aansluiting fietspad Duinweg Oostkapelle. 
  
In de meerjarenramingen nemen we hiervoor een budget op van € 160.000. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  
Niet gestart 



 

 
Kwaliteit 
We zijn nog niet gestart. De uitvoering is in de begroting 2020 uitgesteld naar 2022. 

 
Tijd 
Uitgesteld naar 2022. 

 
Geld 
 

2.024 We richten een gedeelte van de Oudestraat Veere zo in dat het weer mogelijk is dit 
deel in twee richtingen te berijden. 

Een gedeelte van de Oudestraat in Veere voldoet niet meer. Dit is het deel tussen Kapellestraat en 
Wagenaarstraat. 
Dit blijkt uit een aantal zaken: 
- de huidige inrichting zorgt voor onnodige omrijbewegingen, 
- de inrichting voldoet niet aan de plannen die zijn gemaakt in Placemaking Veere. 
  
We ramen hiervoor een budget in 2019 van € 130.000. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De planvorming is gestart. Omgevingsvergunning is verleend. Bezwarentermijn loopt tot eind 
oktober.  Door direct aanwonenden zijn er bezwaren tegen het instellen van 
tweerichtingsverkeer in dit deel van de Oudestraat. We zijn in gesprek over de mogelijkheden. 
Uitvoering stond gepland voor  januari tot april 2020. Door de bezwaren is de uitvoering 
opgeschoven naar na zomerseizoen 2020. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

2.025 We richten de Markt in Veere opnieuw in. 

In 2013 maakten wij een handboek openbare ruimte voor de inrichting van het openbaar gebied van 
de Stad Veere. Dit deden we met onze stakeholders, zoals de Stadsraad Veere, de Stichting Veere en 
de Ondernemersvereniging, via het proces Placemaking. De herinrichting van de Markt is daarin één 
van de maatregelen. In 2018 zijn de voorbereidingen gestart. In 2019 voeren we de herinrichting uit. 
Hiervoor is al budget beschikbaar. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 19-09-2018 Einddatum: 01-03-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Werk is zo goed als afgerond. De aannemer moet de banken nog plaatsen. Daarna volgt 
eindafrekening. 

 
Tijd 
Werk is zo goed als afgerond. De aannemer moet de banken nog plaatsen. Daarna volgt 
eindafrekening.  
  

 
Geld 
 

2.026 We richten het gebied rond ’t Groentje opnieuw in. 

Herinrichting van het gebied is nodig. Nu is het een druk verkeersknooppunt met terrassen, winkels, 
de weekmarkt, fietsparkeren en groen op een heel klein gebied geconcentreerd. Dit staat op 
gespannen voet met elkaar. Samen met de stadsraad en de ondernemers maakten we in 2018 een 
herontwikkelingsplan. In de periode van oktober 2018 tot mei 2019 zal de herinrichting plaatsvinden.  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 01-05-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
De herinrichting van 't Groentje en de omgeving is in april 2019 afgerond. 



 

 
Tijd 
Zie kwaliteit. 

 
Geld 
 

2.027 We maken in 2019 een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de 
Fort den Haakweg. 

Het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg is één van de plannen uit het Masterplan Fort den 
Haakweg. In het 1e kwartaal 2019 starten we met de aanleg van de nieuwe weg tussen de 
parallelweg N57 en de Fort den Haakweg. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-07-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De aanleg van de verbindingsweg is gereed. Na voltooien van de aangrenzende bouwplannen 
gaan we de verbinding met de parallelweg afmaken  en de deklaag aanbrengen. 

 
Tijd 
Zie kwaliteit 

 
Geld 
 

2.028 We maken een ontwerp voor de herinrichting van de Fort den Haakweg in 
Vrouwenpolder. 

Het herinrichten van de Fort den Haakweg is onderdeel van het Masterplan Fort den Haakweg. In 
2019 maken we hiervoor een ontwerp. In 2020 en 2021 voeren wij de herinrichting uit. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-10-2019 Einddatum: 30-04-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In 2019 is offerte gevraagd voor het opstellen van een definitief ontwerp. In januari 2020 gaven 
we hiervoor opdracht aan een extern bureau.  De uitvoering start eind 2020 en loopt door tot 
eind 2021.  
  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

2.029 We richten de boulevard Van Schagen opnieuw in 

In overleg met belanghebbenden maakten we in 2017 een herinrichtingsplan. De boulevard richten we 
in 3 fasen opnieuw in en krijgt een uitstraling die past bij Domburg. De eerste en een deel van de 
tweede fase zijn in 2018 succesvol afgerond. Het laatste deel van de 2e fase ronden we voor het 
zomerseizoen van 2019 af. 
  
De planning en uitvoering van de 3e fase, ter hoogte van het Nehalleniagebied, stemmen we af met 
de overige plannen in dat gebied (museum/hotels). 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2017  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Door het indienen van een 2-tal bezwaren tegen het ontwerp van het laatste deel van fase 2 
konden we de herinrichting van dit deel niet afronden in 2019.  Door de huidige 
stikstofproblematiek loopt dit project opnieuw vertraging op. Uitvoering van deze fase 
kan  vermoedelijk in het najaar van 2020 gebeuren. 

 
Tijd 
Zie kwaliteit 

 
Geld 
 



 

D.2.04 In 2022 wordt het openbaar vervoer 15% meer gebruikt door inwoners en 
toeristen. 

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

 
Stand van zaken 
Drie bushaltes zijn toegankelijker gemaakt in 2019. Via deelname aan de ontwikkelgroep 
'Betrouwbare, slimme verbindingen' is in 2019 meegedacht over slimmere combinaties tussen 
verschillende vervoersvormen. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

2.010 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in de kernen van Biggekerke, 
Koudekerke , Serooskerke en Vrouwenpolder. 

Op dit moment rijden de bussen vaak door het centrum van de kernen. In meerdere kernen geeft dit 
overlast voor de omgeving. In de genoemde kernen kan er om de kern heen gereden worden. We 
onderzoeken de voor- en nadelen van het wijzigen van de routes. Als we de uitkomsten positief 
beoordelen, passen we de routes aan in overleg met de Provincie en Connexxion. 
  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Over Serooskerke hebben we gesproken met de dorpsraad, de Provincie Zeeland en 
Connexxion over het verleggen van de busroute (lijn 133). Hier hebben we concrete plannen 
voor het verleggen van de busroute en is er voldoende draagvlak in de omgeving. Belangrijk 
onderdeel daarbij is het invoeren van een haltetaxi tussen Serooskerke en Middelburg door de 
Provincie Zeeland. We verwachten februari 2020 een voorstel voor te kunnen leggen aan B&W 
en vervolgens aan de gemeenteraad.  
Er is veel overleg geweest over de hele dienstregeling van de lijn 52/ 53. Deze is onder druk 
komen te staan, omdat de aansluitingen op de trein niet werden gehaald. Connexxion heeft 
een besluit genomen over een aangepaste dienstregeling die op 22 september 2019 is in 
gegaan. De halte in Aagtekerke vervalt een deel van de dag. De overige halten blijven 
vooralsnog bestaan. Er komen het komend jaar dus geen aanpassingen in de busroute door 
Biggekerke en Koudekerke.  We proberen het onderwerp bespreekbaar te houden bij zowel de 
Provincie als Connexxion. 

 
Tijd 
Uiteindelijk beslissen de busonderneming en de Provincie over het busvervoer. Wij kunnen wel 
invloed uitoefenen op de beslissing, wat we dan ook zoveel mogelijk doen. Het is niet gelukt de 
busroute door Biggekerke en Koudekerke in 2019 veranderd te krijgen. We blijven wel in 
gesprek voor eventuele veranderingen op wat langere termijn. 

 
Geld 
 

2.014 We werken mee aan het provinciaal onderzoek naar bundeling van openbaar 
vervoer en doelgroepenvervoer. 

Het idee is om met nieuwe combinaties de reiziger efficiënter te kunnen verplaatsen. 
De vraag naar en het aanbod van het openbaar vervoer lijken verder uit elkaar te lopen. De provincie 
doet onderzoek of en hoe openbaar vervoer gecombineerd kan worden met het doelgroepenvervoer 
van de gemeente. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 01-01-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We namen deel aan de Provinciale overleggen van de ontwikkelgroep 'Betrouwbare, slimme 
verbindingen' . Het idee was om Zeeuws breed een aantal mogelijke pilots uit te werken per 



 

regio.  Begin januari 2020 zijn de pilots (waaronder die van Veere) gepresenteerd bij en aan de 
Provincie. Begin maart 2020 vond een vervolgafspraak plaats met de Provincie. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

2.015 In Serooskerke maken we een nieuwe toegankelijke halte. 

We zetten ons in voor de mobiliteit van mensen met een lichamelijke handicap. De nieuwe halte 
voeren we uit op 18 cm hoogte met geleidelijnen en rolstoelvriendelijke opritten. Iedere kern in de 
gemeente heeft inmiddels een toegankelijke bushalte met uitzondering van Serooskerke. In 
Serooskerke voeren we eerst de discussie of we de route moeten verleggen. De doelstelling is 
onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ 
uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Over het verleggen van de busroute (lijn 133) door Serooskerke hebben we gesproken met de 
dorpsraad, de Provincie Zeeland en Connexxion. Hier hebben we concrete plannen voor het 
verleggen van de busroute en is er voldoende draagvlak in de omgeving. We verwachten 
februari 2020 een voorstel voor te kunnen leggen aan B&W en vervolgens aan de 
gemeenteraad. Na akkoord realiseren we de bushalte en richten die zo in dat mindervaliden 
gebruik kunnen maken van de bushalte. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus 

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke 
beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau 
van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per 
beheerplan informatie over: 
- de actualiteit van de beheerplannen, 
- het beheer niveau, 
- de uitvoeringsmaatregelen, 
- de ontwikkelingen, 
- en het beschikbare budget. 
Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren, dan 
formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting. 
 

 
Stand van zaken 
In 2019 hebben we de afgesproken onderhoudsniveaus in het algemeen gehaald. Omdat we 
geen chemische middelen meer mogen gebruiken om onkruid te bestrijden hebben we alle 
zeilen bij moeten zetten om straten en plantsoenen vrij te houden van onkruid. Dit is bijna 
overal gelukt.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

2.011 We verlengen de levensduur van kademuren in de stadshaven in Veere met 
minstens 30 jaar. 

Bij de voorbereiding op gepland onderhoud aan de Stadshaven zijn de kademuren nader 
geïnspecteerd. Bij deze tweede uitgebreide inspectie bleek dat de constructie veel slechter was dan 
uit de eerste visuele inspectie is gebleken.  
Het in het beheerplan stadshaven opgenomen bedrag voor het onderhoud is niet voldoende. Er is een 
aanvullend budget van € 1.260.000 nodig. De helft van dit bedrag benutten we al in 2018 en de 
andere helft in 2019. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 30-10-2017 Einddatum: 31-12-2020  



 

Gestart 

 
Kwaliteit 
Het groot onderhoud is na aanbesteding gegund aan Bouwbedrijf Meliskerke. De kademuren 
krijgen groot onderhoud. Ook de houten vloedpalen en tussenliggende gordingen nemen we 
hierin mee. 

 
Tijd 
De uitvoering van fase 1 is oktober 2018 gestart. Fase 1 is maart 2019 afgerond. Fase 2 wordt 
in de periode van oktober 2019 tot april 2020 uitgevoerd. 

 
Geld 
 

2.017 We maken een overkoepelende visie op het beheer van de Openbare Ruimte. 

Beleid over de openbare ruimte ligt vast in beleids- en beheerplannen die vanuit één aspect, 
bijvoorbeeld wegen of openbaar groen, zijn geschreven. Het ontbreekt aan een overkoepelende visie 
op de openbare ruimte. Een visie waarin we alle aspecten in samenhang bekijken. Deze visie dient als 
onderlegger bij de actualisatie van beleids- en beheerplannen. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-07-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De afgelopen periode is gebruikt om het traject van het ophalen van informatie in de 
verschillende kernen af te stemmen. Er is voor gekozen om dit traject te combineren met de 
omgevingsvisie.  . 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

2.018 Verlengen contract voor het bestrijden van onkruid op verhardingen. 

Het onderhoudscontract ‘bestrijding onkruid op verhardingen’ loopt einde van 2018 af. Uit inspecties 
blijkt dat het gewenste niveau niet gehaald is. De vergoeding die de aannemer krijgt, is niet voldoende 
om het gewenste niveau te behalen. 
  
We verlengen het contract voor 1 jaar en verhogen de vergoeding zodat het niveau wel gehaald kan 
worden. Voor de opvolgende periode stellen we in 2019 een nieuw contract op. 
  
We ramen hiervoor een budget in 2019 van € 40.000. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
De aanbesteding is begin 2020 afgerond. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.2.06 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, 
bedrijven en toeristen. 

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het 
noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, 
ondernemers en toeristen. 
 

 
Stand van zaken 
In 2019 is verder gewerkt aan de nieuwe Nota Parkeren. Daarin is vooral ook aandacht voor 
een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen. In 2020 
wordt de Nota behandeld in de gemeenteraad. 



 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

2.012 We stellen nieuwe uitgangspunten vast via een Nota Parkeren. 

In 2016 heeft de rekenkamer een onderzoek verricht naar het parkeerbeleid. De aanbevelingen zijn 
met name: 

 uitgangspunten en doelen opnieuw vaststellen; 
 uitgangspunten en doelen meetbaar formuleren; 
 beschrijven van de toekomstige gewenste situatie; 
 wijze van rapporteren op de financiën. 

Met deze nota werken we de aanbevelingen verder uit en bepalen we de nieuwe kaders 
en  uitgangspunten voor het parkeerbeleid. De nota wordt afgestemd op de resultaten uit het 
leefbaarheidsonderzoek. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 30-10-2017 Einddatum: 31-12-2022  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In 2019 is het onderzoek leefbaarheid en toerisme uitgevoerd. Parkeren was daarbij een 
belangrijk onderdeel. Het opstellen van de nieuwe parkeernota is uitgesteld om de informatie 
uit dit onderzoek mee te kunnen nemen. De resultaten onderzoek leefbaarheid en toerisme 
zijn eind 2019 opgeleverd. In de eerste helft van 2020 leveren we de Nota Parkeren op. 

 
Tijd 
De oplevering is uitgesteld in verband met het onderzoek leefbaarheid en toerisme. 

 
Geld 
 

2.016 In 2019 schaffen we een parkeervergunningensysteem aan voor het verstrekken 
van parkeervergunningen. 

In de kernen Domburg en Veere hebben we op dit moment een parkeervergunningensysteem. 
Mogelijk breidt dit in de toekomst nog uit. Met een nieuw parkeervergunningensysteem kunnen we 
beter digitaal werken, hebben we meer mogelijkheden om maatwerk te verrichten en kunnen we 
vlotter en nauwkeuriger werken. 
De investering voor 2019 bedraagt €110.000,- 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 17-08-2019 Einddatum: 30-11-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
November 2019: CityPermit is op woensdag 27 november 2019 in productie genomen.  
In Q1 2020 wordt naast de oplevering van CityPermit het systeem nog doorontwikkeld. 

 
Tijd 
Sept 2019: Tijdspad om eind november introductie met CityPermit in productie te zijn is krap 
maar realistisch.   
Okt 2019: Door onvoorziene omstandigheden zijn er 3 weken in het implementatie traject 
uitgevallen. Dit brengt het kritieke pad in gevaar. Maatregelen genomen om alle 
werkzaamheden toch op tijd klaar te hebben.   
Nov 2019: Project in op woensdag 27 november in productie gegaan.   
Feb 2020: Doorontwikkeling ligt op schema verwachting is dat dit 31 maart in productie gaat 

 
Geld 
 

Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 



 

 Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 
2019 

Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

2.1 Verkeer en Vervoer -4.368 -4.781 -4.647 134 
2.2 Parkeren -1.193 -1.214 -1.090 123 
2.3 Recreatieve havens -201 -202 -176 26 
Totaal Lasten -5.762 -6.197 -5.913 284 
Baten     

2.1 Verkeer en Vervoer 24 342 371 29 
2.2 Parkeren 197 180 184 3 
2.3 Recreatieve havens 157 157 155 -2 
Totaal Baten 379 679 709 30 
Resultaat -5.382 -5.518 -5.203 314 

Financiële analyse 

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

Taakveld Resultaat V/N 

Verkeer en vervoer 
Nog niet gereed in verband met uitvoering in winterperiode 
Dit wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat veel werkzaamheden 
worden uitgevoerd in de winterperiode om het toeristisch seizoen te ontzien. 
De werkzaamheden lopen door in het nieuwe jaar.  Het gaat om de volgende 
werkzaamheden: 
  
* Realiseren fietsparkeerplaatsen: hiervan is een budget van € 18.000 nog niet 
uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog door in 2020 (realiseren diverse 
fietsparkeerplaatsen in o.a. Domburg, Zoutelande en Veere). Dit bedrag is 
hierdoor ook nog niet onttrokken uit de algemene reserve. We stellen voor dit 
budget in 2020 weer beschikbaar te stellen ten laste van de reserve. 
*  Aanpassen halteplaatsen voor invaliden:  een budget van € 17.000 is nog 
niet uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog door (bushalte Serooskerke). 
Dit bedrag is hierdoor ook nog niet onttrokken uit de algemene reserve. We 
stellen voor dit budget in 2020 weer beschikbaar te stellen ten laste van de 
reserve. 
* Uitvoeren maatregelen GVVP: een budget van € 77.000 is nog niet 
uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog (keerpunt bus en bushalte 
Serooskerke). Dit bedrag is hierdoor ook nog niet onttrokken uit de algemene 
reserve. We stellen voor dit budget in 2020 weer beschikbaar te stellen ten 
laste van de reserve. 
  
Overig 
* Onderhoud Openbare Verlichting: Hiervan is € 61.000 niet besteed. Dit 
bedrag is in 2018 doorgeschoven in verband met problemen met de aannemer. 
Die zijn opgelost het bedrag is niet meer nodig en valt in het rekeningresultaat. 
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Parkeren 
In de exploitatie zijn een aantal meevallers. De meest opvallende afwijkingen 
zijn: 
  
* Onderhoudskosten parkeerterreinen waterschap: In afwachting van een 
nieuwe overeenkomst met het waterschap is onderhoud uitgesteld € 40.000. 
Dit bedrag valt vrij in het rekeningresultaat. 

  
€ 93 
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* Stelpost parkeerterreinen waterschap:  De verlenging van de overkomst is 
nog niet rond. Stelpost van € 34.000 was daarom nog niet nodig in 2019. Dit 
bedrag valt vrij in het rekeningresultaat. 
*  Kosten aanleg parkeervakken Kanonweistraat: Er is inmiddels een andere 
oplossing overeengekomen. Het restant € 11.000 valt in daarom in het 
rekeningresultaat. 
* Exploitatiekosten software parkeervergunningen: Een positief resultaat van € 
8.000. Bedrag is geraamd voor heel 2019, maar is pas in november 
operationeel geworden. 

Recreatieve havens 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000. 

  
  

  
  



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting  

Exploitatielast software parkeervergunningen S 10 4 Restantbudget niet benodigd.  

GVVP 2019 (looproutes Domburg, kruising H'gemseweg/J. Catsweg Grijpskerke) I 160 0 Krediet verschuift naar 2020  

Invulling installatieverantwoordelijkheid S 7 7 Budget gerealiseerd in 2019  

Onkruidbestrijding op wegen S 40 40 Budget gerealiseerd in 2019  

Reconsructie dorpsstraat Gapinge I 750 463 Doorlopend project.  

Software parkeervergunningen I 110 64 Afronding in 2020  

Terugdraaien eenrichtingsverkeer Oudestraat Veere I 130 0 Krediet verschuift naar 2020  

Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg (onderdeel van totaal investering € 1.236.000) I 302 302 Investering afgerond.  

Uitvoering Visie Domburg: aanleg parkeerterrein Roosjesweg I 1.067 1.111 Afgerond  

Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (structureel) S 30 22 Restant valt vrij.  

Wegreconstructie (Noordweg Oostkapelle i.c.m. Dorpsstraat Okp.) I 250 200 Doorlopend project.  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      
      
      
      



 

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. 

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


 

  
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
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      
      
      
      



 

4. Onderwijs 
Programma inleiding 

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's 
graag zo dicht mogelijk bij  de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan 
in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet 
kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de 
arbeidsmarkt van belang. 

Wat hebben we bereikt? 

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo 
verloopt in 2019 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of 
schooluitval. 

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, primair onderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor 
dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene 
naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. 
 

 
Stand van zaken 
Bestaande afspraken over scholing van pedagogisch medewerkers zijn voortgezet. We 
bereidden een plan voor ter verbetering van de samenwerking tussen scholen en 
peutergroepen.  Naast ouderbetrokkenheid en een warme overdracht  is er ook aandacht voor 
begeleiding en zorg en afstemming van pedagogisch klimaat. De Veerse scholen en 
peutergroepen deden mee aan de landelijke voorleesdagen.  Uit de jaarstukken van Bureau 
Leerplicht blijkt dat  voor meer dan 80% van de leerlingen de overgang naar een andere 
schoolsoort zonder taalachterstand of schooluitval verloopt. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

4.001 Wij stellen in januari beleid vast voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

Wij stellen beleid vast in het plan VVE voor 2019. Hierin besteden we extra aandacht aan de overgang 
tussen peuterspeelzaal en basisschool. Voorbeelden van mogelijke activiteiten die we in dit beleid 
opnemen zijn: themabijeenkomsten voor peuterspeelzaalmedewerkers en basisschoolleerkrachten, 
scholing, monitoring schoolresultaten taal en rekenen eind groep 2.  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
We subsidieerden activiteiten  op het gebied van Voor- en vroegschoolse Educatie. We 
maakten afspraken met  Kinderopvang Walcheren, de GGD en de scholen.  
-We maakten subsidieafspraken met kinderopvang Walcheren over de wettelijke regeling dat in 
plaats van 10 uur VVE 16 uur aangeboden wordt. Het aantal VVE locaties is hierdoor lager 
geworden 5 i.p.v. 12.  
-Pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Walcheren zijn geschoold. Zij werken nu 
volgens de methode handelingsgericht werken, de methode die de scholen ook gebruiken. Dit 
bevordert een doorgaande leerlijn voor kinderen.  
- De registratie bij de GGD consultatiebureaus is verbeterd. De GGD registreert het aantal 
afgegeven indicaties voor VVE en Kinderopvang Walcheren registreert het aantal 
doelgroepkinderen op de peutergroep.  Hierin bleken verschillen te zitten. De GGD onderzocht 
wat de oorzaak is van deze verschillen en loopt door in 2020. 

 
Tijd 
Geen bijzonderheden 

 
Geld 
 



 

4.002 we zorgen dat alle kinderen van 1- of geen verdieners die dit willen, een plaats 
krijgen op een peuterspeelzaal. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor plaatsen van kinderen van 1- of geen verdieners. Het 
percentage is niet bepaald. Wij kiezen voor 100% omdat uit ervaring van de scholen blijkt dat de 
overgang naar de basisschool kleiner is wanneer kinderen een peuterspeelzaal bezocht hebben. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Voor 2019 maakten we afspraken met Kinderopvang Walcheren. In 2019 betaalden we een 
bedrag per kind. Voor tweeverdieners verleenden we een extra bijdrage bovenop de bijdrage 
van de belastingdienst. Hiermee houden we de opvang kleinschalig en bereiken we ons doel: 
zoveel mogelijk kinderen op de peutergroep in hun eigen dorp. Iedere maand monitorden we 
met Kinderopvang Walcheren de aantallen kinderen die een peutergroep bezochten. Zo zetten 
we de dagdelen op de peutergroepen flexibel in: waar wachtlijsten ontstonden opende de 
peutergroep een extra dagdeel. Waar te weinig kinderen gebruik maakten van de peutergroep, 
sloot deze een dagdeel. 

 
Tijd 
In 2019 rekenden we de subsidie voor 2018 af, de verleende subsidie was toereikend. 
Kinderopvang Walcheren dient rond 1 mei 2020 de jaarrekening 2019 in. Dan weten we of het 
verleende subsidie voldoende is geweest.  Naar verwachting is dat het geval. 

 
Geld 
 

4.009 We maken met schoolbesturen afspraken over thuiszitters, dreigend schooluitval 
en de afstemming tussen zorg op school en de zorg thuis. 

De overgang tussen het voortgezet onderwijs en het mbo is een risico. Jongeren moeten wennen aan 
ander onderwijs. Dit vergroot de kans op ziekmelden en schooluitval. Om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen maken we met scholen en de Walcherse leerplicht afspraken over taakverdeling, 
ziekteverzuimprojecten en begeleiding van jongeren. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Langdurig schooluitval komt in onze gemeente relatief weinig voor. Het RBL (Regionaal 
Bureau Leerlingzaken) voerde een actief beleid waar het gaat om het voorkomen van 
langdurige schooluitval. Er is samenwerking met de scholen, samenwerkingsverbanden en 
andere partijen zoals jeugdzorg. Het RBL begeleidt niet alleen leerlingen die zonder geldende 
reden thuis zitten, maar is ook in veel gevallen betrokken bij leerlingen die  vanwege ziekte niet 
naar school gaan. Het RBL gaat de oorzaak van thuiszitten na en stelt vast wat er zou moeten 
gebeuren om de leerling weer terug naar school te krijgen.  RBL stemde af tussen zorg op 
school en de zorg thuis. Wij informeerden schoolbesturen op welke wijze de toegang voor zorg 
is georganiseerd. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Het kan nodig zijn dat 
schoolgebouwen aangepast worden in verband met toegankelijkheid 
 

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



 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

4.010 We dragen financieel bij aan de aanpassing van schoolgebouwen 

We werken mee aan bouwkundige aanpassingen om een school toegankelijk te maken voor 
gehandicapte kinderen. Dit doen we om elk kind passend onderwijs te bieden. Vraagt een school om 
uitbreiding vanwege een toename in het aantal leerlingen? Dan kijken we of de aanpassing valt 
binnen de richtlijnen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Veere. We gaan dan 
eerst in overleg met de school, voordat we financiële ondersteuning toezeggen. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In 2019 zijn geen verzoeken van scholen binnengekomen voor aanpassing van 
schoolgebouwen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

4.011 We actualiseren in 2019 het huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Scholen die groeien, kunnen om 
aanpassing of uitbreiding van het gebouw vragen. De toegekende aanvragen nemen wij op in het 
huisvestingsplan. Het huidige huisvestingplan is gebaseerd op leerlingprognoses van 2016. Inmiddels 
blijkt de ontwikkeling van de leerlingenaantallen af te wijken van de prognose. Sommige scholen 
groeien harder dan verwacht, andere scholen krimpen aanzienlijk. We vernieuwen het 
huisvestingsplan daarom op basis van de nieuwste maatschappelijke en demografische 
ontwikkelingen, zoals geboortecijfers en aantallen woningen die we willen bouwen. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Wij toetsten het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en Opvang 2013-2022 (IHP) aan de 
leerlingprognose 2019 en de huidige beleidsontwikkelingen binnen de gemeente. Dit deden 
we in overleg met de schoolbesturen. Dit leidde tot een geactualiseerd IHP met voorstellen 
voor nieuwbouw en renovatie van scholen. Voor de nadere uitwerking stelden 
we  uitgangspunten voor. De gemeenteraad stelde het geactualiseerde IHP in november 2019 
vast. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2019 aan hun wettelijke taak voldoen. 

Scholen zijn wettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs. De Onderwijsinspectie 
controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen 
hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs, 
leerlingenvervoer. 
 

 
Stand van zaken 
Wij verleenden in 2019 subsidie voor schoolbegeleiding.  We spraken met de schoolbesturen 
over de kwaliteit en inzet van schoolbegeleiding. We vervoerden leerlingen naar het speciaal 
onderwijs en naar basisscholen buiten de gemeente. Hierbij pasten we een aantal keer 
maatwerk toe.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting 
Kinderopvang Walcheren 

Wij maken afspraken over de taakverdeling tussen scholen en gemeente en de te behalen resultaten 
op schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, het snijvlak tussen onderwijs en zorg en leerlingenvervoer. 



 

De afspraken leggen we in januari 2018 vast in de Regionale Educatieve Agenda (REA). Daarnaast 
maken wij daar waar mogelijk afspraken met scholen en peutergroepen over de vorming van een 
Integraal Kindcentrum(IKC).  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Wij maakten in 2019 afspraken met 2 schoolbegeleidingsdiensten: Driestar en RPCZ. Zij 
begeleidden de scholen vraaggericht. De verantwoording over de verrichte activiteiten volgt in 
2020. In 2019 is het overleg over REA (Regionaal Educatieve Agenda) zowel voor het basis- 
als het voortgezet onderwijs een aantal keer bijeen geweest.  
- Met samenwerkingsverband Kind op 1 en Berseba maakten we afspraken over 
leerlingenvervoer, afstemming zorg op school en zorg thuis, thuiszitters en huisvesting.  
-Een evaluatie van het passend onderwijs leidde nog niet tot het gewenste resultaat.  
- In 2019 besteedden schoolbesturen en gemeenten aandacht voor de afstemming tussen de 
zorg op school en de gemeentelijke jeugdzorg.  Vanwege de beëindiging van Porthos en de 
nieuwe gemeentelijke toegangen tot de zorg zijn afspraken herijkt. 

 
Tijd 
de REA's vonden volgens planning plaats. 

 
Geld 
 

4.012 We kiezen in 2019 opnieuw welke vervoerder het leerlingenvervoer mag uitvoeren 
voor de komende vier jaar. 

Verschillende vervoerders krijgen de kans om ons een voorstel te doen hoe zij het leerlingenvervoer 
willen uitvoeren. Dit is belangrijk want niet alle leerlingen kunnen vlakbij huis naar school. Door 
geloofsovertuiging of beperking kiezen ouders soms voor een school in een andere gemeente. Wij 
zorgen dat deze leerlingen naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school vervoerd worden. Hiervoor 
toetsen we aanvragen van ouders aan de verordening leerlingenvervoer. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
In 2019 volgden we samen met Middelburg en Vlissingen een aanbestedingsprocedure. Het 
perceel voor leerlingenvervoer gunden we aan TCR.  Zij voerde daarvoor ook al het 
leerlingenvervoer voor ons uit. Voor de kinderen betekende dit geen wijziging in 
vervoerder.  Per 1 augustus 2019 leverde TCR het leerlingenvervoer volgens de nieuwe 
overeenkomst uit.  
Begin 2020 (maandag 10 februari) is TCR failliet verklaard. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.4.04 In 2019 kennen alle laaggeletterde volwassen inwoners de verschillende 
taallessen in onze gemeente. 

Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te organiseren. 
  
 

 
Stand van zaken 
Door inzet van de taalbus en publicaties over laaggeletterdheid in regionale bladen kennen alle 
laaggeletterde volwassenen de verschillende taallessen in onze gemeente. We maakten 
hierover afspraken met het taalhuis. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

4.007 Wij subsidiëren het taalhuis om minimaal 5 activiteiten op Walcheren te 
organiseren. 

Voor de meer informele lessen maken we afspraken met het Taalhuis. De eerste periode lag de focus 
op het werven van vrijwilligers en het bekendmaken van het taalhuis. In 2019 leggen we de nadruk op 



 

inhoudelijke activiteiten, zoals cursussen Nederlands en bewustwording op het gebied van 
laaggeletterdheid.  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Wij verleenden het taalhuis subsidie. Het taalhuis organiseerde veel activiteiten. Voorbeelden 
zijn: taalcafes, huiswerkbegeleiding, zing met me mee, workshops geldzaken, nieuwsbegrip. 
Daarnaast werkte het taalhuis samen met partijen in het sociaal domein. Voorbeelden hiervan 
zijn: een taalaanbod voor analfabeten, samenwerking met Stichting Digisteun om ook digitale 
vaardigheden te verbeteren, gratis lessen voor klanten van Orionis. In 2019 is een Zeeuwse 
website gerealiseerd, hiervoor ontving het taalhuis subsidie van de Stichting lezen en schrijven. 
Samen met het UWV is een taalakkoord tot stand gekomen: een akkoord tussen werkgevers 
om meer aandacht aan laaggeletterdheid op de werkvloer te besteden. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

4.014 We maken met Scalda afspraken over formele taallessen. 

Sommige mensen hebben meer behoefte aan een formeel taaltraject (afgerond met een diploma), in 
plaats van een cursus via het taalhuis. Ook deze mensen willen we de kans bieden hun 
taalvaardigheid te vergroten. Zij kunnen bij Scalda terecht. Wij maken met Scalda afspraken over 
welke lessen aangeboden worden en wie hiervan gebruik mag maken. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In 2019 konden mensen die een formeel taaltraject wilden volgen dat doen bij Scalda. Hierover 
maakten we afspraken met Scalda. Er waren geen wachtlijsten 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop 
cijfer 

betrekking 
heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving 

Onderwijs 13 Absoluut verzuim per 1.000 
leerlingen 

Ingrado 2017 0,32 1,48 Het aantal leerplichtigen dat 
niet staat ingeschreven op 
een school, per 1.000 
leerlingen. 

Onderwijs 14 Relatief verzuim per 1.000 
leerlingen 

Ingrado 2018 19 31 Het aantal leerplichtigen dat 
wel staat ingeschreven op 
een school, maar 
ongeoorloofd afwezig is, per 
1.000 leerlingen. 

Onderwijs 15 Voortijdige 
schoolverlaters 
zonder 
startkwalificatie 
(vsv-ers) 

% DUO - 
Dienst 
Uitvoering 
Onderwijs 

2018 1,4 1,9 Het percentage van het 
totaal aantal leerlingen (12 - 
23 jaar) dat voortijdig, dat 
wil zeggen zonder 
startkwalificatie, het 
onderwijs verlaat. 

Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 



 

 Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 
2019 

Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

4.1 Openbaar 
basisonderwijs 

-447 -412 -411 1 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

-864 -647 -633 15 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingzaken 

-1.443 -1.536 -1.427 109 

Totaal Lasten -2.754 -2.595 -2.470 125 
Baten     

4.1 Openbaar 
basisonderwijs 

51 53 58 5 

4.2 
Onderwijshuisvesting 

46 58 59 2 

4.3 Onderwijsbeleid en 
leerlingzaken 

570 665 647 -18 

Totaal Baten 667 776 764 -12 
Resultaat -2.088 -1.819 -1.706 113 

Financiële analyse 

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

Taakveld Resultaat V/N 

Openbaar onderwijs 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Onderwijshuisvesting 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 
Leerlingenvervoer 
De werkelijke uitgaven zijn lager dan vooraf was ingeschat (€ 28.000). De 
eigen bijdragen van ouders waren ook lager (€ 11.000). 
  
Onderwijsachterstandenbeleid en educatiebudget 
We hebben meer bijdragen van het Rijk ontvangen dan dat er in 2019 kosten 
waren. We verwachten deze kosten nog wel in 2020 te maken waardoor we 
voorstellen de budgetten over te boeken en beschikbaar te stellen in 2020. 

  
  

€ 17  
  
  

€ 52  

  
  

V 
  
  

V 

  



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting  

Kennis onderwijshuisvesting E 50 42 Restantbudget niet benodigd.  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      
      
      
      



 

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. 
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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. 

  
  

€ 40 
  
  
 

€ 16 
  
  

€ 18 

  
  

V 
  
  
 

V 
  
  

V 

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        
        
        
        



 

6. Sociaal Domein 
Programma inleiding 

Alle inwoners doen mee in de samenleving, voor zover ze dat kunnen. Inwoners willen ook steeds 
langer thuis blijven wonen, zolang dat kan. Wij willen daarom dat Veerse inwoners oog voor elkaar 
hebben en voor elkaar klaarstaan. We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht te 
benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen zorgen dat inwoners zichzelf en anderen 
kunnen helpen en mensen niet vereenzamen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een 
belangrijke rol en zijn een aanvulling op de professionele zorg. Voor diegenen die zorg en 
ondersteuning nodig hebben, is Porthos de toegang op Walcheren. Voor werk en inkomen is Orionis 
Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw samen met Maatschappelijk Werk 
Walcheren (MWW). MWW is een algemene voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Deze 
drie organisaties werken nauw samen om het uitgangspunt van “één gezin, één plan en één 
hulpverlener” in te vullen. 
Naast deze drie toegangsorganisaties hebben we in het sociaal domein ook te maken met veel 
andere partijen. We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers. 
We leggen ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en huisartsen waar dat 
nodig is. 

Wat hebben we bereikt? 

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en minimaal 85% 
van de Veerse inwoners heeft regie over eigen leven. 

Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. En het beleid dat 
ondersteuning en zorg zoveel mogelijk in de eigen woning plaats heeft. Wij hanteren hiervoor de 
indicator “regie over eigen leven van inwoners 65+” uit de Zeelandscan. 
Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar. Het gaat om het behouden en bevorderen 
van een acceptabel niveau van leven, met eventueel ondersteuning die daarvoor nodig is. 
De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig. 
Basisvoorzieningen, zoals verenigingsgebouwen en sociale en culturele activiteiten in onze kernen 
zorgen dat inwoners zelfredzaam kunnen zijn en niet vereenzamen. Deze gebouwen zijn ook 
toegankelijk voor mensen met een beperking. 
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Via onze 
Welzijnsstichting en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt 
ervoor dat onze burgers later of geen professionele zorg nodig hebben. 
We bieden ondersteuning aan statushouders in de kernen. Welzijn Veere begeleidt deze 
ondersteuning en werkt samen met Vluchtelingenwerk Walcheren. In 2020 krijgt de gemeente meer 
taken in verband met inburgering. 
 

 
Stand van zaken 
84% van de Veerse inwoners heeft regie op het eigen leven. In alle kernen zorgden we voor 
een aanbod van sociale en culturele activiteiten. Welzijn Veere ondersteunde en faciliteerde 
vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen en organisaties om dit mogelijk te maken.  
  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

6.005 We evalueren de nota reserve leefbaarheid. 

De nota Reserve Leefbaarheid is sinds 26 maart 2015 van kracht. We dachten mee en boden 
financiële steun. Hierdoor zijn er ongeveer 35 projecten in de gemeente door inwoners geïnitieerd en 
afgerond. In het werkprogramma staat dat we doorgaan met de regeling. 
In 2019 werken we toe naar een nieuwe set van nadere regels. Daarmee maken we duidelijk welke 
initiatieven gemeentelijke steun kunnen krijgen. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 26-03-2015 Einddatum: 31-12-2022  
Gestart 



 

 
Kwaliteit 
Wij verstrekken voor maatschappelijke initiatieven een bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid.   
Uit evaluatie eind 2018 bleek dat de Reserve Leefbaarheid als Veers experiment als positief en 
wenselijk wordt ervaren. Op basis hiervan stelden we hiervoor nieuwe criteria op. De 
gemeenteraad stelde vervolgens in januari 2019 nieuwe kaders vast voor de Reserve 
Leefbaarheid voor de periode 2019-2022.   
In de algemene commissie van 17 september 2019 presenteerden we de stand van zaken en 
presenteerde een aantal initiatiefnemers hun plannen. De initiatieven leveren een 
maatschappelijk rendement.  
In 2019 zijn 13 aanvragen ontvangen waarvan er 10 zijn gehonoreerd. Dit betreft een diversiteit 
van activiteiten en omvang van bedragen; van € 500 voor een AED tot € 25.000 voor een 
speeltuinvereniging. 

 
Tijd 
De Reserve Leefbaarheid is verlengd tot eind 2022. Dat is de datum dat de laatste aanvraag 
ingediend kan worden. Het kan zo zijn, gezien het overgebleven budget, dat het budgetplafond 
eerder bereikt wordt. 

 
Geld 
 

6.015 Wij onderzoeken hoe kwetsbare inwoners zo veel mogelijk zelfstandig en 
zelfredzaam kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving en maken hiervoor een 
uitvoeringsplan. 

In 2018 stelde de gemeenteraad de notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg” vast. Voor de 
uitwerking hiervan heeft de raad "maatwerk als leidend principe" en 4 specifieke thema's vastgesteld. 
Deze zijn: 
- Langer zelfstandig wonen 
- Ouderdom komt met gebreken 
- Eenzaamheid 
- Eigen regie 
De uitwerking van de thema’s doen wij met werkgroepen waarin maatschappelijke partners 
deelnemen. Met de uitkomsten hiervan stellen wij een uitvoeringsplan op dat wij in de 1e helft 2019 
vast stellen. 
Wij betrekken de uitkomsten van het RIGO onderzoek van april 2018 hierbij. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-09-2017 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
We stelden prioriteiten vast en we keken wat er nodig was om de uitvoering te realiseren. 
Samen met Stichting Welzijn Veere bekeken we hoe zij verschillende thema’s konden gaan 
oppakken. We spraken af dat Stichting Welzijn Veere dit verder uitwerkt, zodat 
het onderdeel wordt van het uitvoeringsplan.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.016 We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorgers. 

De vrijwilligers en mantelzorgers krijgen ondersteuning van zorgprofessionals. Bijvoorbeeld in de vorm 
van scholing op het gebied van dementie. Op deze manier kunnen vrijwilligers en mantelzorgers 
betere zorg bieden. Dat zorgt ervoor dat professionele zorg pas op een later moment nodig is. 
Mensen blijven dus langer zelfstandig. 
Via de  “Veerse welzijnsactiviteiten” bieden samenwerkende organisaties deze ondersteuning. Deze 
organisaties zijn SVRZ, Zorgstroom, Stichting Welzijn Veere, Zeeuwland, de Zeeuwse Bibliotheek CZ 
en de gemeente Veere. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
We organiseerden in samenwerking met Welzijn Veere een symposium voor de start van het 
project Dementievriendelijke omgeving Veere. Onderdeel van het project is het ondersteunen 



 

van vrijwilligers en mantelzorgers die te maken kunnen krijgen met dementie. We begonnen 
met de dementievriendelijke training voor personeel. Service- en baliemedewerkers van onder 
andere de  gemeente Veere, Welzijn Veere  en SVRZ volgden deze training. Er zijn 
verschillende werkgroepen opgericht om de kernen dementievriendelijker te maken.  
We reikten in samenwerking met Stichting Welzijn Veere  het 'Beste Veerse Vrijwilligersinitiatief 
2019-2020’ uit. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.017 We maken nieuwe afspraken voor de aanpak van schuldhulpverlening op basis van 
de eindevaluatie van het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2016-
2020 

Schuldhulpverlening is een belangrijk middel voor Veerse inwoners om regie over eigen leven te 
houden. Mensen met schulden hebben namelijk geen regie over eigen leven. Het beleidsplan zet in 
op het voorkomen van schulden door een integrale toegang te faciliteren. In 2018 hebben we al een 
tussenevaluatie gedaan van dit beleidsplan. Daaruit bleek dat nieuwe afspraken nodig zijn. 
In 2019 doen we de eindevaluatie van dit beleidsplan. Dan weten we welke punten aandacht nodig 
hebben vanaf 2020. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-05-2016 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We hebben een samenwerking met de Walcherse Dialoog (netwerk van publieke en private 
partijen) over het vroeg signalering van schulden. Tijdens deze samenwerking werd duidelijk 
dat er meer preventief gewerkt moet worden en dat de samenwerking tussen publieke en 
private partijen beter moet. In een veel eerder stadium moeten beginnende schulden en 
bijbehorende problematiek opgepakt worden om erger te voorkomen.    
We stelde een projectleider aan die een conceptplan opgeleverd heeft voor het opzetten van 
een 
‘Coördinatiepunt vroegsignalering’. Doel van het coördinatiepunt is: 
· het bundelen van de verschillende goede initiatieven 
· versnippering tegengaan 
· zorgen voor een omslag van curatieve naar preventieve zorg. 
Het coördinatiepunt gaat zich met name richten op instituties als werkgevers en 
woningbouwverenigingen. Reden hiervoor is dat zij vaak als eerste signalen oppikken en 
er ook daadwerkelijk iets mee kunnen doen. Het coördinatiepunt is nog niet opgericht. 
Het plan ligt er en de drie gemeenten geven er nu verdere, concrete invulling aan. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.018 We maken met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) prestatieafspraken over 
de aanbevelingen in het BMC rapport 

We ontvingen van BMC een rapport: “Meeveren met onze inwoners; Maatschappelijk Werk Walcheren 
in een sterke keten”. BMC heeft daarin de taken van MWW beschreven en de bijbehorende formatie. 
Het rapport geeft aanbevelingen over de formatie-omvang, de samenwerking met andere organisaties 
in de toegang en de aansturing. We gebruiken deze aanbevelingen bij het maken van 
prestatieafspraken met het MWW. 
Het MWW biedt ondersteuning aan cliënten om de zelfredzaamheid en die van het netwerk te 
vergroten. MWW biedt de volgende vormen van ondersteuning: 
-        Algemeen maatschappelijk werk 
-        School maatschappelijk werk 
-        Formulierenbrigade 
-        cliëntondersteuning 
 
De ondersteuning van MWW is laagdrempelig. Voor toegang tot MWW is geen verwijzing van Porthos 



 

nodig. Hierdoor is de kans kleiner dat de inwoner vraagt naar zorg en ondersteuning vanuit Wmo, 
Jeugdwet of Participatiewet. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
We hadden een presentatie van de toekomstvisie van MWW. De activiteiten in deze visie zijn 
gericht op (collectieve) preventie, ondersteuning en samenwerking met de toegang. MWW 
richtte zich op normalisatie en werkten vanuit de herstel gestuurde aanpak. We maakte nieuwe 
prestatieafspraken voor 2020. We bouwden de subsidie voor gebiedsteams af.  
We maakten nieuwe afspraken over de onafhankelijke professionele cliëntondersteuning. 
Iedere inwoner kan hier een beroep op doen bij het MWW.  
MWW is een belangrijke partner in het preventieve veld. Daarom zette we in op samenwerking 
met andere organisaties en het deelnemen aan het Veerse netwerkoverleg met verschillende 
andere organisaties zoals Stichting Welzijn Veere en Porthos. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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

Porthos en Orionis zijn de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en 
ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden 
Budget (PGB). 
Inwoners hebben zorg en ondersteuning nodig als ze niet zelf of met anderen een oplossing vinden 
voor hun hulpvraag en er geen algemene voorziening is.  
Porthos is tot 1 januari 2020 de toegang voor inwoners die een maatwerkvoorziening vanuit Wmo en 
Jeugdwet nodig hebben. Voor financiële ondersteuning op het gebied van werk en inkomen is Orionis 
Walcheren de toegang. Het is belangrijk dat inwoners snel en goed geholpen worden en dat deze drie 
organisaties daarom goed samenwerken volgens het principe “één gezin, één plan en één 
hulpverlener”. 
Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is 
over de toegang via Porthos en Orionis. Voor Orionis meten we dat met de armoedemonitor. Voor 
Porthos met jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken.  
Het is belangrijk om de kwaliteit van dienstverlening van Porthos vast te houden. 
 

 
Stand van zaken 
Samen met Middelburg en Vlissingen hielden we de dienstverlening van Porthos in stand. 
Inwoners konden daardoor een beroep doen op een Wmo of Jeughulp voorziening in 2019. De 
gebiedsteams hielden we tot 1-1-2020 in stand voor complexe casussen.  
In 2018 was 72,9% van de klanten Wmo tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning. 
Voor klanten jeugdzorg is er onderzoek gedaan, maar was het aantal respondenten te klein om 
betrouwbare uitspraken te doen. Dit was het gevolg dat de gemeente Veere een klein aantal 
kinderen in de Jeugdhulp had.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

6.019 We houden de dienstverlening aan onze inwoners via Porthos in stand tot 1 januari 
2020 

De huidige samenwerkingsovereenkomst Porthos tussen de drie Walcherse gemeenten loopt nog 
door tot en met 31 december 2019. Tot die tijd is het cruciaal voor de dienstverlening aan onze 
inwoners dat Porthos blijft functioneren als toegang. Om deze reden blijven we vanuit onze rol als 
gastgemeente Porthos ondersteunen. Voor het jaar 2019 stellen we daarom het geld beschikbaar dat 
Porthos nodig heeft. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 



 

 
Kwaliteit 
Porthos hield, ondanks de hoge werkdruk, de noodzakelijke dienstverlening in stand. De 
gemeente Veere, als opdrachtgever en als werkgever, ondersteunde Porthos in meerdere 
opzichten:  
- Porthos gaf begin 2019 het signaal af dat er een tekort aan personeel was en een sterk 
toenemende zorgvraag van onze inwoners. Hierdoor ontstonden wachtlijsten en mogelijk 
risico's voor noodzakelijke dienstverlening. De drie gemeenten namen hierop maatregelen 
door extra geld beschikbaar te stellen.  
- We werkten aan de ontvlechting van Porthos. In december waren de systemen ontvlochten 
naar de drie individuele gemeenten.Dit alles verliep zonder problemen, waardoor 
Porthosmedewerkers klanten konden blijven helpen.  
- Porthos kreeg de ruimte van de drie gemeenten om complexe casusregie in te kopen bij 
gespecialiseerde zorgaanbieders, wanneer de gebiedsteams dit niet meer konden oppakken. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.020 We zorgen dat er op 1 januari 2020 een nieuwe toegang is voor Wmo- en 
Jeugdwet. 

In december 2018 besluiten de drie gemeenteraden op Walcheren over de evaluatie van de 
Pentekening, het klantproces op Walcheren voor het sociaal domein. 
Daarna beschrijven de drie gemeenten ieder afzonderlijk welke wensen zij hebben voor de toegang 
tot de Wmo en Jeugdwet. 
Belangrijk voor ons is de dat de dienstverlening aan de klant goed is, zodat de klanten tevreden 
blijven. Het moet duidelijk zijn waar de inwoners terecht kunnen. En dat de toegang hen snel 
doorgeleid naar de juiste zorg die past bij hun hulpvraag. 
Wij maken ook een afweging welke onderdelen van de toegang we lokaal willen blijven organiseren 
en op welke onderdelen we blijven samenwerken. 
Zodra dit duidelijk is gaan we aan de slag om een nieuwe toegang in te richten. De nieuwe toegang 
moet uiterlijk 1 januari 2020 klaarstaan voor onze inwoners die zorg vanuit Wmo of Jeugdwet nodig 
hebben. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Op 28 februari 2019 stelde de raad kaders vast voor de nieuwe toegang Wmo en Jeugdwet. 
Op 5 mei stelden we het implementatieplan nieuwe toegang Wmo en Jeugdwet vast. Het 
implementatieplan is door een projectgroep ter uitvoering gebracht en is goed verlopen. De 
volgende onderdelen waren belangrijk:  
- In 2019 werd de regie voor complexe casussen in jeugdzorg en Wmo opgepakt door het 
gebiedsteam. We besloten om deze werkwijze niet voort te zetten in 2020. De subsidie die 
Maatschappelijk Werk Walcheren kreeg voor dit specifieke onderdeel wordt niet voortgezet. 
We maakten afspraken met 2 zorgaanbieders om deze complexe casusregie te leveren. Deze 
zijn namelijk gespecialiseerd in dit werk en zijn hier speciaal voor gecontracteerd door de 
Inkooporganisatie Jeugd Zeeland (IJZ). We verwachten dat we hiermee kwaliteitsverbetering 
realiseren voor onze klanten.  
- In 2019 kozen we ervoor dat de nieuwe toegang het contact met de klant heeft en de 
ondersteuningsvraag beoordeelt. In bijzondere gevallen kan externe expertise kan worden 
ingezet, mocht de expertise niet aanwezig zijn in onze eigen toegang. Hiervoor is budget 
beschikbaar gehouden.  
- We besloten dat de nieuwe toegang onderdeel moest worden van de afdeling 
Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). Hierdoor maakten we een duidelijke connectie tussen 
toegang en beleid, wat de samenwerking ten goede komt.  
- In september namen we een principebesluit om per 1-1-2021 bij het Samenwerkingsverband 
Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) aan te sluiten voor inkoop, contractbeheer in de 
Wmo. Dit besluit namen we, omdat het SWVO veel ervaring heeft op inkoop en contractbeheer 
voor 7 Zeeuwse gemeenten. Bovendien bleek het inefficiënt en duur om dit eigenstandig te 
organiseren. 



 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.021 Wij zorgen dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is en maken 
hiervoor een uitvoeringsplan. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning is belangrijk voor inwoners met een hulpvraag. Het is een 
hulpmiddel, zodat ze weten waar ze moeten zijn en dat ze de zorg krijgen die nodig is, via Zorg in 
Natura of Persoonsgebonden Budget (PGB). 
De gemeenteraad stelde daarvoor 5 oktober 2017 de notitie “Beleid en proces- en taakafspraken 
onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren” vast. Daarin spreken we af om samen met 
Middelburg en de uitvoerende organisaties een uitvoeringsplan op te stellen. De uitvoerende 
organisaties zijn: 

 Maatschappelijk Werk Walcheren 
 Porthos 
 Orionis 
 Stichting Welzijn Veere 
 Stichting Welzijn Middelburg 

Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
De onafhankelijke cliëntondersteuning is goed geborgd bij MWW en Stichting Welzijn Veere.  
Wij werkten samen met MWW, Stichting Welzijn Veere, Stichting Welzijn Middelburg en de 
gemeente Middelburg aan een uitvoeringsplan. In deze samenwerking merkten we dat de drie 
gemeenten lokale wensen hadden. Daardoor was het niet mogelijk om volledig één 
uitvoeringsplan te maken. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.022 We doen in 2019 onderzoek naar de ontwikkelingen op lange termijn in de 
beschikbaarheid van huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en wijkverpleging. 

De aanleiding voor dit onderzoek is dat toegankelijkheid van huisartsen onder druk komt te staan. 
De reden hiervan is dat diverse Veerse huisartsen stoppen binnen een aantal jaar. Het is niet zeker of 
deze praktijken opvolging krijgen. Door het wegvallen van deze voorzieningen in de kernen, moeten 
inwoners verder reizen voor zorg. Uiteindelijk kan hierdoor de leefbaarheid onder druk komen te 
staan. 
In ons onderzoek naar de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg betrekken we naast huisartsen ook de 
beschikbaarheid van apothekers en fysiotherapeuten. 
Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek bepalen we wat onze rol als gemeente hierin is en 
welke acties er eventueel nodig zijn. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
We inventariseerden de aantallen huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en tandartsen die 
gevestigd zijn in de gemeente Veere. Hier maakten we een overzicht van. We brachten in 
beeld hoeveel praktijken er waarschijnlijk gaan stoppen in de komende jaren en we 
onderzochten mogelijke maatregelen. U nam de aanbevelingen van het onderzoekverslag 
over. Dit houdt in dat de aanbevelingen worden meegenomen in de omgevingsvisie en dat 
we een faciliterende rol blijven vervullen, zoals het beschikbaar stellen van budget voor een 
vakantiedokter. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

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

Maatwerkvoorzieningen moeten aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Wij meten daarvoor 
jaarlijks de cliëntervaring voor de Wmo-voorzieningen. Uit het onderzoek over 2017 blijkt dat 
gemiddeld 80% van de respondenten tevreden is over de effectiviteit van de zorg. Daarbij gaat het om 
de onderdelen: aansluiten op behoefte, eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Met alle 
veranderingen in de organisatie van de toegang, is ons doel om dit niveau vast te houden. 
 

 
Stand van zaken 
Het niveau van tevredenheid heeft stand gehouden. 81,7 % van de Wmo-klanten was tevreden 
over de effectiviteit van de zorg. Voor klanten jeugdzorg kunnen we hier geen betrouwbare 
uitspraken over doen, omdat het aantal respondenten te klein was.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

6.009 We maken afspraken met zorgaanbieders en leveranciers over wmo- en 
jeugdvoorzieningen. 

Jaarlijks maken we (contract)afspraken met zorgaanbieders voor de ondersteuning van onze 
inwoners. 
De Inkooporganisatie Jeugd koopt de jeugdhulp provinciaal in bij zorgaanbieders. 
Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen kopen we Wmo-voorzieningen in. Het gaat dan 
onder andere om begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke zorg, collectief vervoer en hulpmiddelen. 
Binnen de contractafspraken gaan we uit van de uitgangspunten uit het Veers Kompas. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Wmo:  
Op het gebied van de Wmo  sloten we in 2019 nieuwe contracten, omdat de oude afliepen. 
Hieronder geven we per onderdeel de status weer:  
- De nieuwe contracten voor hulpmiddelen gingen in op 1 Juni 2019 met de leveranciers 
Medipoint en Welzorg. In de eerste periode hadden we maandelijks overleg over de 
ontwikkelingen en implementatie.  
- Het contract voor Ambulante ondersteuning, dagbesteding en huishoudelijke hulp ging in op 1 
januari 2019. Ieder kwartaal was er een fysieke overlegtafel waar we specifieke knelpunten en 
verbeteringen bespraken. De fysieke overlegtafel benutten we om zorgaanbieders mee te 
nemen in de veranderingen die aanstaande waren met het opheffen van Porthos.  
- Het nieuwe  contract voor Wmo-vervoer ging in per  1 september 2019. Taxi de Vlieger 
leverde dit vervoer.  
Jeugd:  
- De contracten voor jeugdhulpaanbieders liepen op  31-12-2019  af.  De inkooporganisatie 
Jeugd Zeeland regelde de aanbesteding voor nieuwe contracten per 1-1-2020.  
- De digitale administratie tussen IJZ en zorgaanbieders is verbeterd. Het werd daardoor 
mogelijk de uitgaven voor de jeugdhulp beter te volgen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.010 We nemen deel aan de GR Orionis Walcheren. 

Orionis biedt financiële ondersteuning, begeleiding naar werk en schuldhulpverlening. Orionis werkt 
aan de uitvoering van het Plan Van Aanpak. 
Het Beleidsplan Armoedebeleid loopt in 2018 af. We onderzoeken samen met Vlissingen en 
Middelburg hoe we dit een vervolg geven. 
Het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening loopt tot 2020. In 2018 voerden we een tussentijdse 
evaluatie uit. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 



 

 
Kwaliteit 
De GR Orionis Walcheren werkt aan het behalen van de doelstelling: uitstroom naar werk. Dit 
is gedaan door een verhoging van de uitstroom en een beperking van de instroom in de 
uitkering door de verdere uitwerking van het plan van aanpak. In 2019 was de eindstand van 
de klantaantallen Walchers 17 lager dan begroot (2.902 i.p.v. 2.919). In de gemeente Veere 
hadden we 149 klanten in de uitkering. Daarnaast voerde Orionis Walcheren het 
armoedebeleid en de schuldhulpverlening uit. U stelde de kadernota Orionis in november 2019 
vast. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.012  Wij bereiden ons voor op de decentralisatie van beschermd wonen per 1-1-2021. 
Hiervoor voeren wij de Regiovisie Beschermd Wonen uit en sluiten wij een 
deelovereenkomst met zorgaanbieders. 

Vanaf 1 januari 2021 zijn we als gemeente individueel financieel verantwoordelijk voor 
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De financiële middelen komen dan naar de 
individuele gemeenten. 
De gemeenteraad stelde op 26 april 2018 de Zeeuwse Regiovisie Beschermd Wonen vast. Hierin 
staan de stappen die op weg naar 2021 genomen worden en de hiervoor geldende Beleidskaders. 
Deze stappen bereiden we in Zeeuws verband voor. Als onderdeel van de voorbereiding voeren we 
op Walcheren de proeftuin Clientperspectief uit. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De decentralisatie werd landelijk uitgesteld tot 1-1-2022. De proeftuin Cliëntperspectief hebben 
we afgerond. Alle resultaten van de verschillende proeftuinen werden meegenomen in 
versnellingsagenda. De versnellingsagenda omvat Zeeuwse afspraken over de 
toegangsregeling, de bekostiging, producten en tarieven. Dit stelden we vast ter voorbereiding 
op de decentralisatie.  Centrumgemeente Vlissingen stelde een nieuwe deelovereenkomst vast 
voor 2020 met de mogelijkheid tot verlenging in 2021. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

6.013 We passen de verordening Wmo en Jeugdwet aan 

Doordat we toewerken naar een nieuwe toegang, moet ook het beleid in de verordening Wmo en 
Jeugdwet worden aangepast. 
De basis hiervoor is de Veerse Visie Sociaal domein. 
Afhankelijk van de keuzes die we maken over de organisatie van de toegang, wordt duidelijk welke 
veranderingen nodig zijn in het beleid. De Raad stelt de aangepaste verordening vast. Ook 
beleidsregels passen we daarop aan.   
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
We pasten de verordening Wmo en Jeugdwet aan de meest recente landelijke wetgeving 
aan  en we hielden rekening met specifieke Veerse aspecten. In november stelde u 
de "Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Veere 2020" vast.  
Ten opzichte van de oude verordening scheiden we kaders en uitvoering beter van elkaar. In 
de oude verordening werd bijvoorbeeld nog gesproken over een “dialooggestuurde aanpak” die 
professionals moesten volgen. Dit gaf te weinig ruimte voor professionals in de toegang om in 
te spelen op een veranderende samenleving of veranderende inzichten. In de nieuwe 
verordening zijn dit soort zaken niet meer opgenomen. De professional in de toegang krijgt 
meer ruimte en het college stemt nadere regels en beleidsregels daarop af. 

 
Tijd 
 



 

 
Geld 
 

6.014 We monitoren periodiek de resultaten en kosten van de zorg. 

Monitoring in het sociaal domein is in 2019 extra belangrijk door de veranderingen in de toegang van 
de Wmo en Jeugdwet. Over de uitkomsten van de monitoring informeren we de gemeenteraad: 

 We informeren over de kosten via bestuursrapportages. Dit doen we 2 keer per jaar. 
 We informeren over de maatschappelijke resultaten via de Monitor Sociaal Domein die ZB 

Planbureau ontwikkelde. Deze monitor geeft ook inzicht in hoe Orionis en Porthos bijdragen 
aan de resultaten. Hierover informeren we de gemeenteraad 2 keer per jaar. 

 Over de ervaring van de klanten informeren we de gemeenteraad via de uitkomsten van de 
Wmo-Cliëntervaringsonderzoeken. Hierover informeren we 4 keer per jaar. 

 Over Werk en Inkomen informeren we via het dashboard van Orionis. Dit doen we zes keer 
per jaar. 

Aandachtspunt voor 2019 is dat we meer gegevens verzamelen over de kwaliteit van de jeugdzorg en 
hoe de klanten dit ervaren. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We informeerden u via de tweede bestuursrapportage over de kosten in de zorg. In de 
bijlage voegden we de "Rapportage Sociaal Domein Veere 1e en 2e kwartaal" toe. Hierin gaven 
we een stand van zaken op het gebied van preventie, toegang (Wmo en Jeugdzorg) en 
passende zorg (Wmo en Jeugdzorg). De stand van zaken viel uiteen in: ontwikkelingen, 
kansen en bedreigingen, klanttevredenheid, Veerse cijfers en financiën. Het dashboard van 
Orionis legden we periodiek u voor. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop 
cijfer 

betrekking 
heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving   

Sociaal 
domein 

17 Banen per 1.000 
inw 15-64jr 

LISA 2017 544,4 631,8 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.   

Sociaal 
domein 

18 Jongeren met een delict voor 
rechter 

% CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

2018 0 1 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de 
rechter is verschenen. 

  

Sociaal 
domein 

19 Kinderen in een 
uitkeringsgezin 

% CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

2018 2 5 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een 
bijstandsuitkering moet rondkomen. 

  

Sociaal 
domein 

20 Netto arbeidsparticipatie % CBS - 
Arbeidsdeelname 

2018 67,5 67,3 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van 
de  beroepsbevolking. 

  

Sociaal 
domein 

21 Werkloze jongeren % CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

2018 1 1 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).   

Sociaal 
domein 

22 Personen met een 
bijstandsuitkering 

per 1.000 
inw 18jr eo 

CBS - Participatie 
Wet 

1e helft 2019 11,8 27,4 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.   

Sociaal 
domein 

23 Lopende 
reïntegratievoorzieningen 

per 1.000 
inw 15-74jr 

CBS - Participatie 
Wet 

1e helft 2019 6,2 31,1 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de 
leeftijd van 15-64 jaar 

  

Sociaal 
domein 

24 Jongeren met jeugdhulp % van alle 
jongeren tot 
18 jaar 

CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

1e helft 2019 7,3 10,5 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van 
alle jongeren tot 18 jaar. 

  

Sociaal 
domein 

25 Jongeren met 
jeugdbescherming 

% CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

1e helft 2019 1,1 1,3 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een 
jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 
jaar. 

  

Sociaal 
domein 

26 Jongeren met 
jeugdreclassering 

% CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

2015 0,3 0,4 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een 
jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 
jaar). 

  

Sociaal 
domein 

27 Cliënten met een 
maatwerkarrangement WMO 

per 1.000 
inw 

CBS - Monitor 
Sociaal Domein 
WMO 

1e helft 2019 nb 63 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische 
ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo 
gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 
deelnemende gemeenten. 

  

           



 

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

primitief 
Begroting na wijziging 

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

-2.790 -2.612 -2.565 46 

6.2 Wijkteams -9.113 -9.587 -9.994 -407 
6.3 Inkomensregelingen -4.272 -4.579 -4.487 92 
6.4 Begeleide 
participatie 

-1.220 -1.275 -1.267 8 

6.5 Arbeidsparticipatie -11 -11 -12 -1 
6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

-392 -542 -618 -76 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

-3.109 -3.688 -3.801 -114 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

-3.349 -4.028 -2.953 1.075 

6.81 Geëscaleerde zorg 
18+ 

-57 -8 -8 0 

6.82 Geëscaleerde zorg 
18- 

0 -57 -1.164 -1.107 

Totaal Lasten -24.313 -26.386 -26.869 -483 
Baten     

6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie 

116 137 153 16 

6.2 Wijkteams 8.178 8.335 9.017 682 
6.3 Inkomensregelingen 2.563 2.959 2.962 3 
6.4 Begeleide 
participatie 

0 0 0 0 

6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 
6.6 
Maatwerkvoorzieningen 
(WMO) 

4 4 5 1 

6.71 
Maatwerkdienstverlening 
18+ 

120 105 111 6 

6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

0 0 0 0 

6.81 Geëscaleerde zorg 
18+ 

0 0 0 0 

6.82 Geëscaleerde zorg 
18- 

0 0 0 0 

Totaal Baten 10.981 11.539 12.247 708 
Resultaat -13.332 -14.846 -14.622 225 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.   

Taakveld Resultaat V/N 



 

Samenkracht en burgerparticipatie 
We hielden € 35.000 over vanwege het niet besteden van gelden voor 
asielzoekers/statushouders. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de reserve. 

€ 35 V 

Wijkteams 
We hebben in 2019 gekozen voor een minimaal niveau van ondersteuning om 
de bedrijfsvoering van Porthos draaiende te houden. Dit hebben we gedaan 
omdat vanwege we vanwege de ontvlechting van de organisatie nog 
frictiekosten verwachten. De frictiekosten, welke nog niet volledig in beeld zijn, 
willen we betalen uit de ruimte die is ontstaan door het lagere 
ondersteuningsniveau. 
We verwachten de frictiekosten in de eerste bestuursrapportage 2020 in beeld 
te hebben. 

  
€ 225 

  

  
V 

 
  

Inkomensregelingen 
We hielden € 95.000 over op het budget inkomensregelingen. Het grootste deel 
(zo’n € 70.000) wordt veroorzaakt door het resultaat in het aandeel GR Orionis. 
GR Orionis heeft een positief resultaat in zijn jaarrekening waar de gemeente 
Veere een deel van krijgt. Daarnaast zien we een positief verschil van bijna € 
40.000 binnen het armoedebeleid. Het budget wat beschikbaar is voor 
armoede (met name onder kinderen is niet volledig besteedt. Ook zijn de 
besteding voor Aanvullende Inkomens Voorzieningen (AIV) bij Orionis iets 
lager dan begroot 

€ 95 V 

Begeleide participatie 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Arbeidsparticipatie 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Maatwerkvoorziening (WMO) 
Het verschil van zo’n € 75.000 negatief wordt voornamelijk veroorzaakt door 
een stijgende uitgave voor Hulpmiddelen en woningaanpassingen. Deze 
budgetten zijn bijgesteld in bestuursrapportages maar onvoldoende waardoor 
de realisatie nu hoger uitkomt dan de begroting 

€ 75 N 

Maatwerkdienstverlening 18+ 
We kwamen op dit taakveld € 85.000 te kort. Dit heeft diverse oorzaken. We 
verstrekten € 25.000 meer aan PGB begeleiding dan was begroot. Daarnaast 
zien we een toename in het aantal klanten dat gebruik maakt van Wmo 
voorzieningen. Daardoor overschreden we het budget Begeleiding met zo’n € 
90.000 en HH/HZ met bijna € 40.000. We hielden € 60.000 over op de 
vervoersvoorzieningen. 

€ 85 N 

Maatwerkdienstverlening 18- 
Het verschil van € 1.000.000 wordt veroorzaakt door gesplitste boeking 
realisatie Jeugdzorg (zie taakveld Geëscaleerde zorg 18-) Bij de begroting is dit 
per abuis niet aangepast. Per saldo is het verschil nihil. 

€ 1.000 V 

Geëscaleerde zorg 18+ 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Geëscaleerde zorg 18- 
Het verschil van € 1.000.000 wordt veroorzaakt door gesplitste boeking 
realisatie Jeugdzorg (zie taakveld Maatwerkdienstverlening 18-) Bij de 
begroting is dit per abuis niet aangepast. Per saldo is het verschil nihil. 

€ 1.000 N 

  



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting  

GR Orionis S 14 14 Budget gerealiseerd in 2019  

Begeleiding vluchtelingen/statushouders E 30 0 Budget niet benodigd.  

Maatschappelijk vastgoed (begroting 2016) S 150 0 Doorlopend project. Overgeboekt naar reserve maatschappelijke voorzieningen  

Maatschappelijk vastgoed (begroting 2017) S 50 0 Doorlopend project. Overgeboekt naar reserve maatschappelijke voorzieningen  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      
      
      
      



 

7. Volksgezondheid en milieu 
Programma inleiding 

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

Wat hebben we bereikt? 

D.7.01 In 2019 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen 

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

 
Stand van zaken 
De realisatie van de VANG doelstelling van  maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2020 is 
een jaar vertraagd . Besloten is tot invoering van een gedifferentieerd tarievensysteem op 
basis van aanbiedfrequentie restafval per 1 januari 2021 . 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

7.009 In 2019 maken we beleid voor betere afvalscheiding 

We evalueren de pilots voor de betere afvalscheiding en maken daar in 2019 nieuw afvalbeleid op. 
- pilot in kern Meliskerke (eens per 4 weken ophalen restafval). Bewoners zijn in april via enquête naar 
bevindingen gevraagd. 
- pilot in kern Oostkapelle (beloning bij minder aanbieden container restafval). Bewoners zijn in mei via 
enquête naar bevindingen gevraagd. 
- pilot in kern  Gapinge (inzameling oud papier met behulp van minicontainer. Bewoners hebben in 
januari vragenlijst ontvangen. 
- pilot zomerwoningenterrein Kustlicht te Zoutelande ( brengvoorziening oud papier) . Eigenaren zijjn 
in juni via enquête naar bevindingen gevraagd 
- pilot zomerwoningenterrein Joosseseweg te Westkapelle.  (brengvoorziening GFT en limitering 
aantal aanbiedingen restafval). Eigenaren zijn in juni via enquête naar bevindingen gevraagd. 
- actie 100-100-100 (110  gezinnen die 100 dagen 100% afvalvrij). Is in 2018 afgerond 
  
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-06-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Er zijn 6-tal afvalpilots uitgevoerd.   Op 6 november 2019 zijn de pilots geëvalueerd en is 
besloten tot invoering van diftar op basis van aanbiedfrequentie restafval. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

7.010 In 2019 vernieuwen we de Afvalstoffenverordening 

De huidige Afvalstoffenverordening is van 2009 en niet meer actueel. In Zeeuws verband hebben we 
afgesproken de Afvalstoffenverordeningen en de besluiten die daarbij horen meer op elkaar af te 
stemmen. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-06-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
 De Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Veere  heeft u op 12 december 2019 vastgesteld   

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het 
OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -
verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf 
verbonden partijen. 
 

 
Stand van zaken 
In 2019 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijk regeling OLAZ de jaarrekening 
2018, de begrotingswijzigingen 2019 en de concept-begroting 2020 vastgesteld.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

7.015 We dienen zienswijzen in op het beleidsprogramma en de begroting van het OLAZ. 

Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma en elk jaar een begroting vast. We zien 
er daarbij op toe dat de kosten van verwerking van afval beperkt  blijven. Door zienswijzen in te 
dienen oefenen we invloed uit op het beleidsprogramma en de jaarlijkse begrotingen. 
Zie ook paragraaf verbonden partijen OLAZ. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-05-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
De jaarrekening 2018, de begrotingswijzigingen 2019 en de ontwerp-begroting 2020 zijn 
behandeld op 6 juni 2020.  Het Algemeen bestuur OLAZ heeft deze op 27 juni 2019 
vastgesteld.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.7.03 We hebben inzicht in de behoefte om verschillen tussen natte en droge periodes 
op te vangen. 

De verschillen tussen neerslag en droogte lijken steeds groter te worden. Om deze verschillen op te 
vangen is er ruimte voor waterberging nodig. 
 

 
Stand van zaken 
We nemen ruimte voor water op in onze nieuwe landbouwnota, visie openbare ruimte en 
omgevingsvisie. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

7.016 We voeren een klimaatstresstest uit. 

De Klimaatstresstest is een hulpmiddel dat inzichtelijk maakt wat de gevolgen zijn van 
klimaatverandering. Met de test verzamelen we informatie over locaties die gevoelig zijn voor 
wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. 



 

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

 
Kwaliteit 
Op 7 februari 2019 hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd. We bepalen in het eerste 
kwartaal 2020 Zeeland breed hoe we de risicodialoog aangaan met de actoren uit onze 
gemeente. Vanaf eind 2019 communiceren we in Zeeuws verband over wat burgers kunnen 
doen met betrekking tot klimaatadaptatie.  
We voeren de risicodialoog in 2020 gelijktijdig uit met het opstellen van de Visie  Openbare 
Ruimte en de omgevingsvisie. 

 
Tijd 
De test is afgerond. 

 
Geld 
 

D.7.04 We hebben een actueel verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. 

Met de term verbreed rioleringsplan bedoelen we dat we niet alleen kijken naar het riool maar naar de 
waterhuishouding in zijn geheel. 
 

 
Stand van zaken 
We hebben een actueel rioleringsplan. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

7.006 We evalueren en herzien het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 

Het huidige rioleringsplan loopt tot en met 2019. In 2018 starten we met de evaluatie en herziening 
van dit plan. Met de term verbreed rioleringsplan bedoelen we dat we niet alleen kijken naar het riool 
maar naar de waterhuishouding in zijn geheel. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
In de raadsvergadering van 16 december 2019 is het vGRP2020-2023 vastgesteld. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

7.012 Ons riolerings- en waterbeheer voldoet aan het afgesproken niveau. 

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) staan de afspraken over het niveau van onderhoud 
en beheer. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Riolering en rioolgemalen in slechte staat zijn vervangen of gerenoveerd.   
Hoofdriolering is gereinigd en geïnspecteerd. Alle kolken zijn in november en december 
gereinigd.  
Door deze werkzaamheden voldoen we aan het afgesproken beheer- en onderhoudsniveau. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we 
afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over 
het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u 
per beheerplan informatie over: 



 

- het beheerniveau, 
- de actualiteit van de beheerplannen, 
- het beschikbare budget, 
- en de voortgang 
Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die 
op onder deze doelstelling. 
 

 
Stand van zaken 
Zie toelichting bij onderliggende maatregel. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

7.011 We brengen volwaardig asfaltverharding aan op een aantal begraafplaatsen. 

Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-06-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In 2019 hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd. De werkzaamheden zijn voorbereid en 
worden in het eerste halfjaar 2020 uitgevoerd.    
   
  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.7.06 In 2019 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar. 

Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”. 
 

 
Stand van zaken 
Met de realisatie van de uitbreiding (of inbreiding) van de begraafplaatsen Domburg, 
Oostkapelle en Koudekerke voldoen we aan de doelstelling. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

7.013 In 2019 ronden we deze ophoging van de begraafplaats in Koudekerke af. 

In Koudekerke is een deel van het oude grafveld opgehoogd. 
In de nieuwe laag is nu grafruimte voor de komende 35 jaar. Dit betekent wel dat een aantal 
grafmonumenten is verwijderd.  In april 2019 is de ophoging voldoende nagezakt en plaatsen we de 
monumenten weer terug. Dit geldt voor de monumenten waarvoor dat door de nabestaanden is 
aangegeven. Voor de overblijvende monumenten bestaat die mogelijkheid nog tot 2020. We planten 
in 2019 hagen heesters en bomen aan. Er is opdracht verleend voor het terug plaatsen van de 
monumenten. Met de Dorpsraad Koudekerke  is overleg voor het terug plaatsen van enkele stenen 
met cultuurhistorische of historisch belang voor Koudekerke. 
Budget is al beschikbaar gesteld. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
De ophoging is volledig afgerond.  We planten deze winter nog enkele bomen aan. De eerste 
begraving vindt binnenkort plaats. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

7.014 In 2019 ronden we de uitbreiding van de begraafplaats in Domburg af. 

De werkzaamheden zijn afgerond. Het perceel is ingeplant en ingezaaid. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-04-2020  



 

Gereed 

 
Kwaliteit 
Werkzaamheden zijn afgerond. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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

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

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

 

 
Stand van zaken 
We helpen mensen om gezond te leven. Dit deden we door subsidie te verstrekken aan een 
aantal partners, zoals Stichting Welzijn Veere en Indigo. Deze partijen verzorgden veel 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld beweging voor ouderen, alcohol- en drugspreventie en 
voorlichting op scholen en evenementen.  80,1% van de Veerse inwoners, ouder dan 16 
voelen zich gezond. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

6.024 In 2019 stellen we het lokale uitvoeringsplan gezondheid vast. 

Samen met uitvoerende organisaties formuleren we SMART doelstellingen op het gebied van 
middelengebruik, overgewicht en welbevinden. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
De raad heeft het lokale uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021 vastgesteld. Daarin 
stelde de raad doelen vast op gebied van alcoholgebruik, overgewicht en vitaal en gelukkig 
wonen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

7.017 Wij nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GGD die de wettelijke taken 
uitvoert op gebied van de Wet publieke gezondheid. 

De GGD voert onder meer de volgende wettelijke taken uit: 
- Preventieve Jeugdgezondheidszorg (Basistakenpakket) 
- Vaccinaties 
- Verwijsindex 
- Veilig Thuis 
De GGD werkt aan een monitor met indicatoren om tussentijds de resultaten te meten.  
De Zeeuwse gemeenten werken samen aan de uitvoering van de Jeugdwet via de Inkooporganisatie 
Jeugdhulp Zeeland (onderdeel van de gemeenschappelijke regeling GGD). 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
U stelde de begroting van de GGD vast voor de uitvoering van alle wettelijke taken. We 
hebben de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma ondergebracht bij de GGD. Ook 
stemde u in met een begrotingswijziging voor Veilig Thuis. Daardoor is er Zeeuws 
€300.000 meer beschikbaar om de registratie van meldingen over onveiligheid af te handelen 
en onderzoek te doen naar deze meldingen. 



 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer 
betrekking heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving 

Volksgezondheid en 
milieu 

28 Omvang 
huishoudelijk afval 

kg per 
inwoner 

CBS - Statistiek 
Huishoudelijk afval 

2018 171 205 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) 

Volksgezondheid en 
milieu 

29 Hernieuwbare 
elektriciteit 

% Rijkswaterstaat 
Klimaatmonitor 

2018 64,9 nb Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt 
uit wind, waterkracht, zon of biomassa. 



 

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

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

7.1 Volksgezondheid -848 -876 -870 5 
7.2 Riolering -1.757 -1.793 -1.810 -17 
7.3 Afval -2.920 -3.069 -3.103 -33 
7.4 Milieubeheer -796 -1.005 -945 60 
7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

-417 -411 -390 20 

Totaal Lasten -6.738 -7.154 -7.118 36 
Baten     

7.1 Volksgezondheid 1 14 27 13 
7.2 Riolering 2.195 2.212 2.211 -1 
7.3 Afval 3.522 3.689 3.754 66 
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 
7.5 Begraafplaatsen en 
crematoria 

437 517 510 -7 

Totaal Baten 6.156 6.433 6.503 70 
Resultaat -582 -722 -616 106 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.   
  

Taakveld Resultaat V/N 

Volksgezondheid 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000. 

  
  

  
  

Riolering 
Voor het onderdeel riolering streven we naar 100% kostendekkendheid. In de 
paragraaf lokale heffingen treft u de kostendekkendheidstabel voor 2019 aan. 
Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die 
volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de 
jaarcijfers,  toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat het taakveld 
riolering een plus laat zien van € 401.000. Wanneer we de btw en overhead 
wel toerekenen blijft er een saldo over van € 92.447. Dit voegen we toe aan de 
egalisatievoorziening riolering. De stand van de voorziening per 31-12-2019 
komt daarmee uit op € 109.160.  
  
Een aantal meevallers zorgen voor een overschot: 
* Minder ambtelijke uren toegeschreven (inclusief opslag op overhead) 
* Energiekosten zijn lager uitgevallen 
* Hogere opbrengst rioolheffing 

    

Afval 
Voor het onderdeel afval streven we naar 100% kostendekkendheid. In de 
paragraaf lokale heffingen treft u de kostendekkendheidstabel voor 2019 aan. 
Onderdeel van deze tabel zijn de toerekeningen van BTW en overhead die 
volgens de richtlijnen van het BBV alleen extra comptabel, dus niet in de 
jaarcijfers, toegerekend mogen worden. Dit zorgt er voor dat het taakveld afval 
een plus laat zien van € 652.000. Wanneer we de btw en overhead wel 
toerekenen hebben we een tekort van € 269.000. Dit onttrekken we uit de 

    



 

egalisatievoorziening afval. Het resterende saldo in de voorziening bedraagt 
per 31-12-2019 nog € 119.000. 
 
Een aantal tegenvallers zorgen voor het tekort: 
* Meer ambtelijke uren toegeschreven (inclusief opslag op overhead) 
* Minder bijdragen van derden 
* Hogere inzamelingskosten 
In de tussenrapportages was het grootste deel van het tekort reeds voorzien. 

Milieubeheer 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Begraafplaatsen en crematoria 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting 
Bijdrage RUD S 13 13 Budget gerealiseerd in 2019 

Bijdrage subsidieregeling asbest E 10 6 Budget overboekennaar 2020. 

Formatie t.b.v. uitwerking duurzaamheidsplan op de gebieden energietransitie en klimaatadaptatie S 150 28 Budget overboeken naar 2020. 

Grondwatervoorzieningen it-riool I 29 37 Afgerond 

Grondwatervoorzieningen overige maatregelen I 21 21 Afgerond 

Inzameling verpakkingen - vergoeding Nedvang wordt lager S 2 2 Budget gerealiseerd in 2019 

Verharding op grindpaden begraafplaatsen I 310 16 Loopt door in 2020 

Uitvoering afvalbeleidsplan, behalen VANG doelstellingen S pm   

Vervangen bestaande riolering, afkoppeling, knelpunten en persleiding I 619 602 Afgerond 

Vervangen drainage I 64 59 Afgerond 

Vervangen hoofdrioolgemalen I 80 57 Afgerond 

Vervangen veegmachine I 175 170 Afgerond 

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig     
     
     
     



 

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

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

Wat hebben we bereikt? 

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

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

 
Stand van zaken 
Wij voerden de door u vastgestelde plannen uit: Dorpsplan Vrouwenpolder, Landschapsplan 
Fort den Haakweg en het bestemmingsplan Fort den Haakweg. Concreet hield dit in dat wij de 
1e fase van de nieuwe ontsluitingsweg Zandbank aanlegden. Verder bereidden wij diverse 
zaken voor de toekomstige werken in de openbare ruimte voor (o.a. planvorming herinrichting 
parkeerterrein Waterschap en herinrichting Fort den Haakweg). 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

8.006 We voeren een haalbaarheidsonderzoek uit voor de verplaatsing van de PLUS-
supermarkt naar de hoek bij de Noorddijk en de parallelweg N57. 

De PLUS-supermarkt diende een initiatief in om te verplaatsen naar de rand van Vrouwenpolder. Op 
de huidige locatie aan de Fort den Haakweg/Monnikendijk wringt de bedrijfsvoering (o.a. parkeren, 
bevoorrading, mogelijkheden voor uitbreiding) van de PLUS-supermarkt. We onderzoeken of de 
verplaatsing van de PLUS-supermarkt kansen biedt voor het verbeteren van de omgeving en de 
lokale economie. Een verplaatsing draagt bij aan de opwaardering van de groene kamer van het 
centrum. Uit verkennend onderzoek blijkt dat het perceel in de hoek Noorddijk/parallelweg 
N57  kansrijk is. Door verplaatsing ontstaat ruimte voor een herinvulling van de huidige locatie. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We hebben een eerste aanzet voor een stedenbouwkundige visie (beeldkwaliteitsplan) op de 
invulling van de open stukken op de Dorpsdijk en de erachter gelegen 'groene kamer' 
(Dorpsplan) gemaakt. Enerzijds om de eigenaren van de grond aan de Dorpsdijk concrete 
handvatten voor een invulling te geven, anderzijds om de verbindingen tussen het levendige 
centrum, de nieuwe supermarkt en de achterblijvende supermarktlocatie in stand te houden of 



 

te versterken. Een uitdaging ligt in de gronden tussen de gebouwen in: de kloostergronden en 
de kerk. Hoe wordt dit een onderdeel van een levendig dorpshart?  
Concrete initiatieven voor een invulling van de open gaten in de bebouwing langs de Dorpsdijk 
zijn er nog niet, maar gesprekken zijn gevoerd.  
De verplaatsing en nieuwbouw van de supermarkt krijgt gestalte in de vorm van een 
locatiebesluit.  
Gezien het bovenstaande hebben we in overleg met de stedenbouwkundige besloten de visie 
even 'on hold' te zetten, in afwachting van belangrijke besluiten, waaronder die over de 
verplaatsing van de supermarkt. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2019 toe. 

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

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

8.008 We begeleiden initiatiefnemers met een goede opzet van hun bouwplannen aan de 
hand van de Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande. 

De Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande leidde in de afgelopen 6 jaar tot een impuls aan 
investeringen en ruimtelijke projecten in Zoutelande en daarmee tot een  ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering. De Structuurvisie heeft zijn werk gedaan en is toe aan een actualisatie of 
vernieuwing. In de kadernota 2020 volgt daarvoor een voorstel. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 20-09-2013  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In 2019 zijn de initiatieven uit de voorgaande jaren verder ontwikkeld. 

 
Tijd 
Geen wijzigingen 

 
Geld 
 

8.049 We voeren de subsidieregeling 'Asbest van het dak' uit. 

In 2018 maakten we een inventarisatie van de nog aanwezige asbest daken binnen de gemeente 
Veere. Daarnaast maken we de asbestregelingen aantrekkelijker voor huiseigenaren met asbest in 
het dak.  
• voor de inventarisatie is € 20.000 beschikbaar  
• voor het aantrekkelijker maken van de asbestregeling was in 2019 € 60.000 beschikbaar 
Het Rijk heeft de verplichting van verwijderen asbestdaken vóór 2014  opgeschort. Het project dat we 
samen met Vlissingen en Middelburg opzetten vond geen doorgang. 
Portefeuillehouder: Arie Schot, Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
 

 
Tijd 
 



 

 
Geld 
 

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

De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met 
allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet 
veranderen. Het beeldkwaliteitplan Domburg geeft handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling. 
 

 
Stand van zaken 
In dit jaarverslag wordt voor een aantal maatregelen apart verslag gedaan. In het algemeen 
geldt dat we met de aanstelling van een eigen stedenbouwkundige de benodigde expertise 
voor het vormgeven van Domburg voor de toekomst nu in huis hebben. 
Met de Stadsraad en de OBD spraken we over mobiliteit in Domburg en hoe dit voor de 
toekomst te verbeteren en Domburg leefbaar te houden. De stadsraad en de OBD 
kwamen hiervoor ook met concrete voorstellen.  In 2020 krijgt dit  een vervolg. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

8.012 We herontwikkelen het Singelgebied van Domburg. 

We ontwikkelen het Singelgebied naar wonen, werken en parkeren. Rond de molen realiseren we een 
parkeerterrein, de rest van het gebied wordt ingevuld met woonkavels. In de geluidgevoelige zone bij 
het uitgaansgebied realiseren we een blok met gemengde functies. Voor de complete realisatie is een 
bestemmingsplanherziening nodig. Hiervoor stellen we  2018 een bestemmingsplan vast. Na afloop 
van de beroepstermijn starten we met de aanleg van het parkeerterrein rond de molen en uitgifte van 
de bouwkavels. Voor de aanleg van het parkeerterrein is een investering nodig van  € 1.067.200. 
Om een toiletgebouw op het parkeerterrein te realiseren is € 61.600 nodig.  
 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Het bestemmingsplan voor het Singelgebied is vastgesteld en onherroepelijk. De 
procedure leverde geen inhoudelijke opmerkingen op.   

 
Tijd 
Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk. Het proces van kaveluitgifte voor het 
eerste deel is gestart. In september zijn de kavels verloot. Het parkeerterrein is met Pasen 
2019 opengesteld. Alle kavels zijn bouwrijp gemaakt 

 
Geld 
 

8.017 We vormen de Nijverheidsweg om tot een woonlocatie. 

De bestaande bedrijven verplaatsen we naar Oosterloo, dat hiervoor is gereserveerd. Voor de 
Nijverheidsweg bereiden we 2 bestemmingsplannen voor. Het zuidelijke gebied ontwikkelen we eerst. 
Het noordelijke gebied volgt als de onderhandelingen met de bestaande bedrijven zijn afgerond. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Met de komst van een eigen stedenbouwkundige is er een iets gewijzigd inzicht gekomen op 
de planvorming. Er heeft een optimalisatie plaatsgevonden in kwaliteit en kwantiteit. 

 
Tijd 
Overleg en onderzoek heeft uitgewezen dat een CPO-project voor senioren op deze plek niet 
haalbaar is. De laatste verwerving heeft plaatsgevonden en de uitplaatsing van diverse partijen 
is van start gegaan. Het eerste concept van de benodigde bestemmingsplannen is gemaakt en 
beoordeeld. 

 
Geld 
 



 

8.018 We vormen de locatie van de oude supermarkt aan de Singel in Domburg om tot 
een woongebied en een parkeerplaats. 

Het ontwerp geven we vorm in overleg met omwonenden. Een omvorming van het middengebied tot 
een parkeerplaats biedt extra kansen. De huidige parkeerplaatsen aan de Schuitvlotstraat en de 
Zuidstraat komen dan na realisatie van het terrein te vervallen. In 2018 brengen we het 
bestemmingsplan in procedure en stellen we het plan vast. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De kwalitatieve invulling van het gebied kwam tot stand in nauw overleg met omwonenden. 
Aan de Singel komen een aantal woningen  met aan de binnenzijde van het gebied een 
parkeerterrein voor vergunninghouders. Aanwonenden gaven aan een gedeelte grond te willen 
kopen. Het plan voorziet in een achter-uitgang voor de museumlocatie.   
In mei 2019 is de oude supermarkt gesloopt. In juni zijn we gestart met aanleg van  de 
parkeerplaatsen inclusief het bouwrijp maken van de bouwkavels.        

 
Tijd 
Concept bestemmingsplan  in het 4e kwartaal in procedure gebracht.  Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. Tijdens het bouwrijp maken, is onverwacht bodemverontreiniging aangetroffen. Dit 
gaat voor aanzienlijke vertraging in het bouwrijp maken zorgen. 

 
Geld 
 

8.019 We onderzoeken de haalbaarheid van de herontwikkeling van het 
Nehalenniagebied. 

We onderzoeken samen met stakeholders de haalbaarheid van: 
- de verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet museum. 
- de kwaliteitsimpuls van de hotels 
- een ondergrondse parkeervoorziening 
- het versterken van duinlandschap 
- het maken van een hoogwaardige ontmoetingsplek. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 30-04-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Uit onderzoek bleek dat nieuwbouw van het Marie Tak van Poorvlietmuseum niet haalbaar is. 
Hiervoor wordt buiten het plangebied gezocht naar een locatie.  
Er heeft overleg plaatsgevonden met hoteliers voor hun plannen. Dit overleg zetten we voort in 
2020.   
Een grote ondergrondse parkeergarage ten behoeve van alle ontwikkelingen bleek na studie 
onwenselijk en moeilijk haalbaar.  
Voor het versterken van het duinlandschap en het realiseren van een hoogwaardige 
ontmoetingsplek heeft overleg plaatsgevonden.  We vonden een mogelijkheid voor subsidie .  
  

 
Tijd 
Het onderzoek voor het gehele project ging in 2018 van start. 

 
Geld 
 

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

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



 

 

 
Stand van zaken 
In 2019 voerden wij het programma 'Veelzijdig Veere' verder uit. Van de projecten uit dit 
programma hebben wij het volgende gedaan:  
1. Herinrichting Markt.  
2. Beeldkwaliteitsplan Oostwatering.  
3. We hielden een proef centrum autoluw in de zomerperiode.  
4. Herinrichting/onderhoud stadshaven.  
Verder bereiden wij andere projecten uit het programma verder voor: herbestemming 
Mijnenmagazijn en de haalbaarheid Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

8.022 Wij bereiden het bestemmingsplan Oranjeplein voor. 

Het “Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein” (oktober 2015) beschrijft de invulling van het Oranjeplein. Dit 
beeldkwaliteitsplan gebruiken we als basis voor het bestemmingsplan. Het externe adviesbureau Rho 
maakt voor ons het bestemmingsplan. Hierbij betrekken we onze stakeholders zoals de Stadsraad 
Veere, de Stichting Veere en de Ondernemersvereniging Veere. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Wij gaven het adviesbureau Rho opdracht om het bestemmingsplan voor het Oranjeplein te 
maken. Rho leverde een concept bestemmingsplan op. Uit de beoordeling daarvan 
blijk dat nader onderzoek nodig is. Dit onderzoek richt zich o.a. op het programma, de 
beoogde functies en de financiële haalbaarheid (grondexploitatie). Wij voerden overleg met 
een aantal geïnteresseerde initiatiefnemers over de invulling van een aantal deelgebieden uit 
het Beeldkwaliteitsplan. In december 2019  informeerden wij u via een memo over de stand 
van zaken, de voortgang en de planning. Voor 31 december 2020 beslist u over de 
haalbaarheid/grondexploitatie (vergadering 10 december 2020). 

 
Tijd 
2015: vaststelling Beeldkwaliteitsplan (15b.02886).  
2016/2017: opstellen concept bestemmingsplan.  
2018: oplevering/beoordeling concept bestemmingsplan --> conclusie: nader 
onderzoek; informeren raad d.d. 7 november 2018 via memo (18b.05527).  
2019: onderzoek naar programma/financiële haalbaarheid (grondexploitatie) i.r.t. het 
Beeldkwaliteitsplan.  
2020: onderzoek naar programma/financiële haalbaarheid (grondexploitatie) i.r.t. het 
Beeldkwaliteitsplan; raadsbesluitvorming over de grondexploitatie; verder afronden 
bestemmingsplan. 

 
Geld 
 

8.025 Wij onderzoeken de mogelijkheden tot herbestemming van het Mijnenmagazijn in 
Veere. 

In 2010 kochten we het magazijn en het kantinegebouw van het complex Mijnenmagazijn. Door 
middel van marktconsultatie realiseren we een duurzame herbestemming. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Na aankoop van het Mijnenmagazijn en het kantinegebouw 
dienden geïnteresseerde marktpartijen vrijblijvende initiatieven in voor herbestemming van het 
Mijnenmagazijn. Geen van deze initiatieven leidden tot een haalbare herbestemming. In 
samenwerking met BOEi bereidden we een 'tender' (openbare aanbesteding/marktconsultatie) 
voor. Dit doen we via een 'Bidbook'. Hierin beschrijven we de feitelijke toestand van 
het Mijnenmagazijn, het beoordelingskader en de procedure. Doel hiervan 
is dat marktpartijen gelijke kansen krijgen voor het indienen van een plan.  



 

 
Tijd 
2010: aankoop.  
2012: herbestemmingsonderzoek BOEi.  
2013-2017: geïnteresseerden marktpartijen + vrijblijvende initiatieven.  
2018: voorbereidden tender/marktconsultatie.  
2019: voorbereidden tender/marktconsultatie; informeren raad d.d. 6 juni 2019 via memo 
(19b.03351).  
2020: het houden van de tender, gunnen van marktpartij, verder haalbaarheidsonderzoek. 

 
Geld 
 

8.048 We stellen een beeldkwaliteitsplan op voor het jachthavengebied Oostwatering. 

Onderdeel van de toekomstvisie 'Veelzijdig Veere' is de opwaardering van het jachthavengebied 
Oostwatering. Hiervoor stelde u een gebiedsvisie vast met als ambitiescenario 'Locatieontwikkeling, 
de plek centraal'. Dit scenario bleek niet haalbaar. Daarom stapten wij in 2018 over naar het scenario 
'Cafetariamodel'. Dit scenario maakt onderdeel uit van de door u vastgestelde gebiedsvisie. 
Portefeuillehouder: Arie Schot, Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
 

 
Kwaliteit 
Op 12 december 2019 stelde u het Beeldkwaliteitsplan vast en daarmee de ruimtelijke kaders. 
Binnen deze kaders kunnen de havengebruikers op eigen initiatief, kosten en risico plannen 
ontwikkelingen. Met het vaststellen van dit Beeldkwaliteitsplan voerden wij uw besluit van 10 
oktober 2013 (scenario's opwaardering) uit. Daarmee is het ruimtelijke deel afgerond.  
  

 
Tijd 
2013: ambitieniveau 'Locatie-ontwikkeling, de plek centraal' (13b.01680).  
2014-2017: haalbaarheidsonderzoek --> conclusie: niet haalbaar.  
2018: informeren raad 25 januari 2018 via memo (18b.00526) en 7 november 2018 
(18b.05523).  
2019: vaststelling Beeldkwaliteitsplan (12 december 2019; 19b.06554). 

 
Geld 
 

D.8.05 In 2019 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd. 

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

 
Stand van zaken 
In 2019 zijn de rapporten KWOZ en Locatieonderzoek Walcheren opgesteld . Uit deze 
rapporten blijkt dat er in Veere veel behoefte is aan levensloopbestendige woningen die 
geschikt (te maken) zijn voor iedere levensfase. Dit is niet het type woningen dat tot en met 
2019 gebouwd is in Veere. Deze rapporten zijn de basis om de behoefte en het aanbod op 
elkaar af te stemmen. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

8.025 We werken mee of voeren bouwplannen uit die opgenomen zijn in de Regionale 
Walcherse woningmarktafspraken. 

Hiermee spelen we in op de (toekomstige) vraag naar woningen. De resultaten van het gemeentelijke 
en provinciaal woningbehoeftenonderzoek gebruiken we om in 2018 nieuwe regionale 
woningmarktafspaken te maken met de gemeentes op Walcheren en de Provincie Zeeland. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
De provincie heeft de Walcherse regionale woningmarktafspraken vastgesteld. In mei 2019 zijn 
de nieuwe provinciale bevolkings- en huishoudensprognoses 2019 vastgesteld. En het Zeeuws 
kwalitatieve woningmarktonderzoek is gestart. Daarnaast is er voor Walcheren een 



 

verdiepingsslag uitgevoerd. Het Locatieonderzoek Walcheren. Beide rapporten zijn in februari 
2020 bestuurlijk vastgesteld in de hele provincie (gemeenten en provincie). De onderliggende 
gegevens zullen door alle overheden benut worden als bouwstenen voor beleid op het gebied 
van wonen.  
  

 
Tijd 
De regionale woningmarktafspraken Walcheren 2016-2025 lopen door tot en met 2025 

 
Geld 
 

8.027 We voorkomen het gebruik van gebouwen als tweede woning via het tweede 
woningenbeleid. 

Permanente bewoning is van groot belang voor de leefbaarheid van de kernen. Met het voorkomen 
van gebruik als tweede woning  blijven er ook voldoende woningen beschikbaar voor permanente 
bewoning. We geven informatie, we voeren controles uit en we handhaven juridisch het gebruik van 
woningen voor permanente bewoning. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 30-10-2017  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In april is het uitgangspunten beleid Tweede Woningen Veere 2019 vastgesteld. Vervolgens 
heeft de nieuwe  verordening ter inzage gelegen. Op 6 juni stelde de raad de verordening 
vast  en deze is per 1 juli 2019 van kracht. 
 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

8.028 We stimuleren inwoners om hun woningen energiezuiniger en duurzamer te 
maken. 

We doen dit door inwoners een goedkope lening te verstrekken, hen  goed te informeren en onze 
deskundigheid beschikbaar te stellen. Op deze manier geven we uitvoering aan het 
woningverbeterings-en herstructureringsfonds. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 30-10-2017  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Net als in voorgaande jaren wordt er goed gebruik gemaakt van de regeling. In een groot 
deel van de gevallen betreft de aanvraag de installatie van zonnepanelen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

8.046 We maken nieuwe afspraken met Zeeuwland in 2019 en voeren die uit. 

De huidige prestatieafspraken met Zeeuwland en de huurdersvertegenwoordiging lopen eind 2018 af. 
In deze afspraken hebben we de kwantiteit en kwaliteit van sociale huurwoningen vastgelegd. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-09-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We starten een vernieuwingsproces voor de prestatieafspraken  in 2019. In de jaren daarna 
profijt we daarvan.  De bestaande prestatieafspraken zoals we ze hebben met Zeeuwland zijn 
verlopen. In 2019 startten we met het overleggen over een nieuwe vorm van afspraken. 
Besloten is om met elkaar een 'samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen' op te stellen. 
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft geen vaste looptijd. Het wordt een dynamische 
overeenkomst die we samen met Zeeuwland actueel houden. Het opstellen van deze 
samenwerkingsovereenomst en later het actueel houden ervan is een vast agendapunt op ons 
bestuurlijk overleg met Zeeuwland ( 1 x per 6 weken). 



 

 
Tijd 
De onderhandelingen over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen met 
Zeeuwland zijn opgestart, we zijn er nog niet helemaal uit. We willen elementen/ambities die in 
de nieuwe woonvisie komen te staan meenemen in de samenwerkingsovereenkomst. Traject 
woonvisie loopt nog, woonvisie wordt eind 2020 vastgesteld. Verwachting nu is dat de 
samenwerkingsovereenkomst ook uiterlijk  in het 4e kwartaal van 2020 getekend kan worden. 

 
Geld 
 

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

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

 
Stand van zaken 
In 2019 is gewerkt aan de voorbereiding van de wet. Er is een nieuw proces ontwikkeld om 
vergunningen te verlenen. In 2020 zal dit uitgebreid worden getest. Met de komst van de 
Omgevingswet komt er ook een nieuw landelijk stelsel. We hebben in beeld gebracht wat er in 
2020 moet gebeuren om Veere hier succesvol op aan te sluiten. De opleidingen die nodig zijn 
om onze medewerkers voor te bereiden op de toekomst zijn op een rij gezet. In 2020 starten 
deze opleidingen. Samen met de raadswerkgroep is gewerkt aan de startnota Omgevingsvisie 
Veere. Dit proces krijgt in 2002 een vervolg. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

8.031 We maken 1 bestemmingsplan voor alle 13 kernen. 

Met 1 bestemmingsplan vereenvoudigen we de procedures en plannen. We vergroten het 
gebruiksgemak voor de gebruiker. Daarnaast werken we efficiënter waardoor het aantal procedures 
afneemt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet heeft Veere in juli 2016 een pilotstatus verkregen. 
Dit betekent dat we (vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet) een 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte mogen vaststellen. We noemen dit het bestemmingsplan+. 
Hierin worden ook relevante verordeningen en regels uit andere beleidsvelden opgenomen. 

 We hebben € 30.000 nodig voor het opstellen van het bestemmingsplan+. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Op 14 december 2017 stelde u de onderwerpennotitie vast voor het bestemmingsplan+. Op 
basis hiervan maken wij het bestemmingsplan+. Het bestemmingsplan+ actualiseert de nu 
geldende bestemmingsplannen voor de kernen/kommen (basis op orde). Daarnaast speelt het 
bestemmingsplan+ in op de nieuwe Omgevingswet. Streven is dat u voor de inwerkingtreding 
van de nieuwe Omgevingswet het bestemmingsplan+ vaststelt (gepland 1 januari 2021). 

 
Tijd 
2017: vaststellen onderwerpennotitie (17b.04678).  
2018: voorbereiding (o.a. analyse geldende regels en inventarisatie kaarten).  
2019: verdere voorbereiding (o.a. analyse geldende regels en inventarisatie kaarten); start 
opstellen bestemmingsplan+; informeren raad (12 december 2019).  
2020: opstellen bestemmingsplan; procedure. 

 
Geld 
 

8.033 We bepalen de koers en ambitie van onze gemeente rond de invoering van de 
Omgevingswet. 

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze hun koers en ambitie bepalen. Wij bepalen welke 
gemeente we willen zijn: conserverend, calculerend, onderscheidend of vernieuwend. 
Portefeuillehouder: Arie Schot, Marcel Steketee 



 

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Samen met de door u ingestelde raadswerkgroep is een Koers- en 
Ambitiedocument opgesteld. Dit document bepaald de koers rond de invoering van de 
Omgevingswet in Veere. In dit document is vastgelegd hoe we omgaan met het maken van 
visies en plannen en op welke manier we participatie willen inzetten en wat de rol van uw raad 
hierbij is.    
   
  

 
Tijd 
Het Koers en Ambitiedocument is in december door u vastgesteld. 

 
Geld 
 

8.044 De organisatie doet onderzoek naar de veranderingen die op ons af komen en treft 
voorbereidingen voor een nieuwe manier van werken. Dit doen we op basis van de 
ambitie die we hebben gesteld. 

De implementatie van de Omgevingswet in Veere legde het college vast in het programma ‘Uitrol 
Omgevingswet’. De Omgevingswet is 2021 van kracht. De organisatie doet onderzoek naar de 
veranderingen die op ons af komen en treft voorbereidingen voor een nieuwe manier van werken. 
Daarnaast leiden we onze medewerkers op. 
In de begroting nemen we op: 
• Voor de totale implementatie € 260.000 
• Voor inhuur capaciteit: € 122.000 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Diverse projectgroepen hebben zich gebogen over de manier van werken na 1 januari 2021. 
Hierbij zijn veel mensen van de werkvloer bij betrokken. Het vergunningenproces wordt 
opnieuw ontworpen en onderzocht wordt wat er op digitaal gebeid nodig is om onze 
informatievoorziening zowel intern als extern op peil te houden. Ook het projectmatig werken 
wordt verder geprofessionaliseerd. Het scholen van medewerkers pakken we voor een deel 
Zeeuws breed op. Hiermee verlagen we de kosten en leren we van anderen. 

 
Tijd 
De voorbereidingen liggen op schema. In 2020 gaan we uitgebreid testen met de nieuwe 
werkprocessen. De scholing van de medewerkers zal dan ook van start gaan. 

 
Geld 
 

8.047 We starten met het maken van één overkoepelende Omgevingsvisie voor het 
gehele Veerse grondgebied. Hierin nemen we al het beleid voor de fysieke leefomgeving 
op. 

De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze een overkoepelende visie maken voor het gehele 
grondgebied. Hierin leggen we vast wat het beleid is voor de leefomgeving voor de lange termijn. We 
beginnen met een startnotitie. Daarin maken we afspraken wat we gaan doen en welk proces daarbij 
hoort. Dit bepaalt ook de tijdsplanning. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We starten het proces eerder dan de geplande start van 1 juli 2019. Op 13 februari 2020 heeft 
de gemeenteraad de startnota Omgevingsvisie Veere 2047 vastgesteld. Het vaststellen van de 
startnota is de eerste stap in het proces om te komen tot een omgevingsvisie voor de 
gemeente Veere.  
  

 
Tijd 
De behandeling van de startnota bij de gemeenteraad is voorzien in januari 2020. 



 

 
Geld 
 

D.8.07 In 2019 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling” 

Behoud door Ontwikkeling is de ambitie en het motto voor de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed 
van 2016. Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Voor 
de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met 
Walcheren. 
We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het 
bestemmingsplan en in verordeningen. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het 
programma Sport, Cultuur en Recreatie. 
 

 
Stand van zaken 
De waardevolle panden in de bebouwde kom zijn nog niet in de bestemmingsplannen 
opgenomen in afwachting van het Bestemmingsplan+.   
De Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed is een levend document dat tientallen keren per jaar 
wordt geraadpleegd voorafgaand aan adviezen en besluiten zowel ambtelijk als door de 
monumentencommissie.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

8.034 We stimuleren eigenaren om rijksmonumenten en waardevolle panden te isoleren. 

We verduurzamen waardevolle panden en rijksmonumenten in samenwerking met Schouwen en 
Middelburg. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen, Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In Zeeland is het Monumentenpaspoort ontwikkeld. De Monumentenwacht Zeeland, onderdeel 
van Erfgoed Zeeland,  stelt de monumentenpaspoorten op.   
Zij zijn als deskundigen op gebied van beheer en onderhoud van monumentenpanden goed op 
de hoogte van 
energiebesparende maatregelen voor Monumentenpanden. Zij stellen specifiek energieadvies 
op met duidelijke  
maatregelen, een indicatie van de kosten, maar ook een indicatie van de besparing op de 
energiekosten. Voor de kosten van het opstellen van een Monumentenpaspoort kunnen 
eigenaren een beroep doen op een bijdrage uit het beschikbare budget. 

 
Tijd 
In 2019 startten wij met de uitreiking van de monumentenpaspoorten aan eigenaren van 
rijksmonumenten en waardevolle panden. Er waren 56 aanvragen; in 2019 en 2020 worden de 
paspoorten gemaakt en uitgereikt. 

 
Geld 
 

8.036 We dragen bij aan cultuurhistorisch onderzoek via de stimuleringsregeling voor de 
waardevolle panden. 

De raad heeft een financiële stimuleringsregeling vastgesteld. De bedoeling daarvan is dat daarmee 
onderhoud/verbouwingen of nader cultuurhistorisch onderzoek voor een bescheiden deel wordt 
ondersteund. 
Hiervoor is een budget van € 30.000 nodig. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De animo voor aanvragen voor de bijdrage van maximaal €3000 steeg licht in 2019 tot 5 stuks. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

D.8.08 We willen toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen voor alle inwoners 
in de gemeente Veere. 

Hiervoor is een uitvoeringsagenda vastgesteld. In 2017 zijn we gestart met de voorbereiding van 
multifunctionele accommodaties (MFA’s) in 4 kernen. Het soort voorziening verschilt per kern; van 
dorpshuis met zorgfuncties tot een multifunctionele accommodatie inclusief dorpshuisfunctie, 
kinderopvang, school en sport. De opgave per kern varieert ook van renovatie tot nieuwbouw. 
Tijdens het opstellen van de programmabegroting 2019 zijn de meerkosten van de totale 
uitvoeringsagenda in beeld gebracht. Op basis daarvan verkennen we oplossingsrichtingen voor 
realisatie van de uitvoeringsagenda. Dit gaan we verder uitwerken in 2020. 
 

 
Stand van zaken 
Vanaf juli, na de behandeling van de Kadernota d.d. 4 juli jl.,  is om die reden de opgave van 
het project ‘breder’ opgepakt, waaronder een analyse op gebiedsontwikkelingen en financiële 
kansen (verevening, eigendomsvormen, subsidies, etc.).  In september is tijdens twee 
bijeenkomsten de raad geïnformeerd omtrent deze bredere, integrale aanpak van deze 
maatschappelijke opgave. In de begroting voor 2020 is de raad gevraagd koers te bepalen 
opdat in 2020 voorbereidingen getroffen kunnen worden om tot realisatie te komen. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

8.045 We kiezen in het eerste kwartaal van 2019 welke maatschappelijke voorzieningen 
we willen realiseren. 

De uitvoeringsagenda is gewijzigd als gevolg van de meerkosten. 
Eind 2019 was duidelijk welke maatschappelijke voorzieningen we willen realiseren en welke 
gebiedsontwikkelingen of wijzigingen in programma noodzakelijk zijn. Deze gewijzigde koers is 
november 2019 door de raad vastgesteld in de begroting voor 2020. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen, Arie Schot, Marcel Steketee, RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 06-11-2019  
 

 
Kwaliteit 
Het IHP is geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Hiermee is de opgave voor de 
onderwijshuisvesting voor de komende jaren bepaald. De koers voor het gewijzigde 
programma maatschappelijke voorzieningen en aanverwante gebiedsontwikkelingen zijn 
vastgesteld. 

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer 
betrekking heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving 

VHROSV 30 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro CBS - Statistiek Waarde 
Onroerende Zaken 

2019 282 203 De gemiddelde WOZ waarde van woningen. 

VHROSV 31 Nieuw gebouwde woningen aantal per 
1.000 
woningen 

ABF - Systeem 
Woningvoorraad 

2018 6,2 6,8 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. 

VHROSV 32 Demografische druk % CBS - Bevolkingsstatistiek 2019 90,5 80,4 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 
65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 
tot 65 jaar. 

VHROSV 33 Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden 

euro COELO, Groningen 2019 594 698 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 
éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. 

VHROSV 34 Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

euro COELO, Groningen 2019 644 761 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een 
meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. 



 

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

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

8.1 Ruimtelijke 
ordening 

-1.330 -1.637 -1.333 305 

8.2 Grondexploitatie 
(niet-
bedrijventerreinen) 

-5.085 -9.055 -9.776 -721 

8.3 Wonen en bouwen -1.596 -1.484 -1.301 183 
Totaal Lasten -8.011 -12.176 -12.410 -234 
Baten     

8.1 Ruimtelijke 
ordening 

120 815 724 -91 

8.2 Grondexploitatie 
(niet-
bedrijventerreinen) 

5.069 8.244 8.552 308 

8.3 Wonen en bouwen 927 640 1.173 532 
Totaal Baten 6.116 9.700 10.449 749 
Resultaat -1.895 -2.476 -1.961 515 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.   
  

Taakveld Resultaat V/N 

Ruimtelijke ordening 
*Meer verkoop van groen- en reststroken voor een bedrag van € 48.000. 
* Lagere uitgaven uitvoering Visie Domburg van € 27.000. Dit is een 
doorlopend project. Het bedrag is ook niet beschikt uit de algemene 
reserve. We stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van 
de reserve.  
* Het project herziening Landbouwnota loopt nog door. Het niet bestede budget 
in 2019 van € 32.000 is ook niet beschikt uit de algemene reserve. We stellen 
voor dit bedrag beschikbaar te stellen in 2020 en te dekken uit de algemene 
reserve. 
* De voorbereidingen voor de gebiedsontwikkelingen in diverse kernen is een 
doorlopend project. Een bedrag van € 55.000 is nog niet besteed en ook niet 
beschikt uit de algemene reserve. We stellen voor dit beschikbaar te stellen in 
2020 en te dekken uit de algemene reserve.  

  
€ 48 
€ 27 

 
€ 32 

 
€ 55 

  
V 
V 

 
V 

 
V 

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 
In 2019 hebben we voor diverse projecten winstnemingen genomen/bijgesteld. 
Tevens zijn er voor een aantal projecten verliesvoorzieningen getroffen. Voor 
een beschrijving per project, inclusief prognose, verwijzen we u naar het 
overzicht grondexploitaties op pagina 54 van de jaarrekening. 

  
€ 413 

 

  
N 

 

Wonen en bouwen 
* Het opstellen van de Woonvisie is een doorlopend traject. Hierdoor resteert er 
nog een budget van € 31.000. Dit budget is niet beschikt uit de algemene 
reserve. We stellen voor dit beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de 
reserve. 
* Per saldo is er een meeropbrengst bouwleges van € 70.000. Het eerder 
geraamde nadeel van € 300.000 door o.a. vertraging stikstofproblematiek is 
dus meegevallen. 

  
€ 31 
€ 70 
€ 69 
€ 80 

€ 457 

  
V 
V 
V 
V 
V 



 

* Het project BAG loopt nog door. Hierdoor is er nog een restantbudget van € 
69.000. Dit bedrag is ook niet beschikt uit de reserve. We stellen voor dit 
budget beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve.  
* Een bedrag van € 80.000 voor de voorbereidingen van de ICT voor de 
Omgevingswet is niet besteed en is onderdeel van een doorlopend project. Een 
bedrag van € 65.000 is ook niet beschikt uit de reserve. We stellen voor het 
budget van € 80.000 beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve. 
* We laten een bedrag van € 456.768 vrijvallen uit de voorziening windmolens. 
Er resteert nu nog een bedrag van € 102.000 in de voorziening vanwege een 
onzekerheid over de oninbaarheid. 



 

Prioriteiten 

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

Gebiedsontwikkeling WKP - projectleiding E 40 2 Budget overboeken naar 2020.  

Herziening bestemmingsplan buitengebied E 20 20 Budget gerealiseerd in 2019  

Implementatie omgevingswet E 260 18 Doorlopend project.  

Implementatie omgevingswet - capaciteit E 122 0 Doorlopend project.  

Juridische kennis grondzaken E 20 8 Restantbudget valt vrij.  

Onderzoek waterbassins E 20 0 Budget in 2e burap al overgeboekt naar 2020.  

Ontwikkelbudget ruimtelijke plannen ca. E 40 40 Budget gerealiseerd in 2019  

Serooskerke-Oost - projectleiding E 30 13 Budget overboeken naar 2020.  

Uitvoering Zeeuwse Kustvisie E 35 0 Budget overboeken naar 2020.  

Uitwerking Visie Domburg - projectleiding E 40 12 In samenhang met regel hieronder budget van € 5.000 overboeken naar 2020.  

Uitwerking visie Domburg - werkbudget E 45 68 In samenhang met regel hierboven budget van € 5.000 overboeken naar 2020.  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      
      
      
      



 

Algemene dekkingsmiddelen 



 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

Cijferoverzicht 

Overzicht algemene 
dekkingsmiddelen 

Primitieve 
begroting 2019 

Begroting 2019 
na wijziging 

Rekening 
2019 Saldo 

Lasten         

Lokale heffingen 313.289 765.554 771.168 5.614 

Saldo financieringsfunctie 1.091.196 1.029.237 1.015.907 -13.331 

Overige algemene 
dekkingsmiddelen -986.066 -923.564 -925.307 -1.744 

Subtotaal lasten 418.418 871.228 861.767 -9.461 

          

Baten         

Lokale heffingen 5.641.620 6.367.620 6.444.172 76.552 

Gemeentefonds 26.453.590 26.587.420 27.009.905 422.485 

Dividend 10.627 20.007 20.007 0 

Overige algemene 
dekkingsmiddelen 146.245 156.245 157.545 1.299 

Subtotaal baten 32.252.082 33.131.293 33.631.629 500.336 

          

Saldo 31.833.664 32.260.065 32.769.861 509.797 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.   
  

Taakveld Resultaat V/N 



 

Lokale heffingen 
We hebben meer opbrengsten uit precariobelasting. Dit komt voornamelijk door 
eenmalige opbrengsten van bijv. ondernemers die een gedeelte van de 
openbare ruimte gebruiken voor opslag van materialen.  

  
€ 43 

  
V 

Gemeentefonds 
Uitkomsten decembercirculaire 
De uitkomsten van de decembercirculaire zijn niet verwerkt in de ramingen. 
Diverse maatstaven zijn herijkt, waaronder de maatstaf medicijngebruik (€ 
280.000), de uitkeringsfactor is negatief bijgesteld vanwege lagere uitgaven bij 
het Rijk (trap-op-trap-af) (- € 203.000) én we hebben een suppletie uitkering 
ontvangen t.b.v. de integratie van het sociale domein in het gemeentefonds (€ 
95.000). 
  
Overige uitkeringen 
In de decembercirculaire zaten eenmalige gelden voor de Regionale Energie 
Strategie (€ 237.000) en de kerkenvisie (€ 50.000). De uitvoering hiervan vindt 
plaats in 2020.  

  
  
 

€ 172  
  
  

€ 287 

  
  
 

V 
  
  

V 



 

Onvoorzien en overige baten en lasten 

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

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

0.8 Onvoorzien -141 -13 0 13 
0.81 Overige baten en 
lasten 

-131 -77 -121 -44 

Totaal Lasten -272 -89 -121 -32 
Baten     

0.8 Onvoorzien 0 0 0 0 
0.81 Overige baten en 
lasten 

0 295 295 0 

Totaal Baten 0 295 295 0 
Resultaat -272 206 174 -32 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.   
  

Taakveld Resultaat V/N 

Onvoorzien 
Geen afwijkingen groter dan €25.000.     

Overige baten en lasten 
Personele taakstelling 
In de begroting is een personele taakstelling opgenomen met een oplopend 
karakter. In 2019 was de taakstelling € 25.000. In 2019 wordt de taakstelling 
eenmalig vervuld met een gedeelte van het overschot uit de p3 gelden op het 
taakveld overhead.  
  
Dubieuze debiteuren 
Op basis van de stand van ons debiteurensaldo hebben we een aanvullende 
storting moeten doen aan onze voorziening dubieuze debiteuren.  

  
  
 

€ 25 
  
  

€ 35 

  
  
 

N 
  
  

N 



 

Vennootschapsbelasting 

Toelichting 

Met ingang van 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals een gemeente, 
vennootschapsbelasting plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Voor de gemeente 
Veere zijn de activiteiten van de grondexploitatie aangemerkt als winstgevende onderneming. 
  
Rekening 2019 
Over de jaren 2016 t/m 2019 is er voor de Vennootschapsbelasting aangifte gedaan. De voorlopige 
betaalde belastingaanslagen zijn hiermee verrekend en geeft op dit taakveld een positief effect. 

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

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten 0 7 49 42 

Baten 0 0 0 0 

Resultaat 0 7 49 42 



 

Mutaties reserves 

Mutaties reserves 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten -1.289 -3.357 -3.200 157 

Baten 3.705 7.474 5.385 -2.089 

Resultaat 2.416 4.117 2.185 -1.932 

Financiële analyse 

Er is minder toegevoegd aan en beschikt over de reserves. De verklaringen hiervoor zijn in de 
toelichtingen bij de programma's opgenomen.  



 

Overhead 
Specificatie overhead 

Berekening overheadpercentrage 
Bij de berekening van het percentage overhead zijn wij uitgegaan van hetgeen hierover in de notitie 
Overhead (juli 2016) van de commissie BBV vermeld staat. Dit betreft een percentage wat tot stand 
komt door het totaal van de overhead te delen door de salarissen welke verantwoord zijn op de 
taakvelden van de begroting, exclusief het taakveld overhead zelf.  
In onderstaande tabel is af te lezen dat in 2019 het percentage overhead voor 78% primitief bedroeg. 
Op basis van de realisatiecijfers komt het percentage uit op 82%.  
 
Gebruik overheadpercentage 
Wij hebben het overheadpercentage van 78% toegepast bij het toerekenen van overhead aan de 
investeringen, grondexploitatie en bij de extracomptabele berekeningen van de tarieven in de 
paragraaf lokale heffingen. Dit laatste betreft de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de begraafrechten 
en de leges. 
 

  Begroting 
Begroting 

na 
wijziging 

Realisatie Saldo 

Lasten         

Salarissen 4.387 4.211 4.185 26 

Belastingen 31 23 23 0 

Duurzame goederen 39 39 17 23 

Ingeleend personeel 375 717 485 232 

Overige goederen en diensten 3.412 3.942 3.390 552 

Subsidies 18 0 0 0 

Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 0 0 0 

Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke 
regelingen 70 70 61 9 

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en 
personen 4 21 22 0 

Mutatie voorzieningen 151 361 425 -64 

Afschrijvingen 257 241 243 2 

Toegerekende rente 60 59 55 4 

Overige verrekeningen -4 -4 -4 0 

Totaal lasten  8.802 9.682 8.902 784 

          



 

Baten         

Uitgeleend personeel 31 66 82 15 

Huren 31 31 46 15 

Leges en andere rechten 58 68 49 -19 

Overige goederen en diensten 23 31 27 -3 

Inkomensoverdrachten - Rijk 10 14 12 -2 

Inkomensoverdrachten - overige overheden 5 0 0 0 

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en 
personen 0 14 34 20 

Totaal baten 158 224 250 26 

          

Totaal overhead 8.644 9.458 8.652 810 

Toerekenen aan grondexploitaties en 
investeringen 388 387 400 13 

Totaal overhead na toerekeningen 8.256 9.071 8.252 823 

          

          

Salariskosten exclusief taakveld 0.4 overhead 11.036 10.454 10.523 69 

% overhead (totaal overhead/salariskosten 
excl. taakveld overhead) 78% 90% 82%   

  

Taakveld overhead 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten -8.416 -9.298 -8.500 798 

Baten 158 224 250 26 

Resultaat -8.258 -9.073 -8.250 823 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met mutaties groter dan € 25.000.   
  

Taakveld Resultaat V/N 

Ingeleend personeel     



 

Op het taakveld overhead ramen we een centraal budget voor inhuur derden 
(p3). In het MT worden vervolgens besluiten genomen om inhuur te plegen, 
waarmee het budget overgeplaatst wordt naar de diverse taakvelden in de 
uitvoeringsprogramma's. Op dit budget is een bedrag van € 90.000 over. Een 
bedrag van € 25.000 gebruiken we om de taakstelling personeel eenmalig te 
dekken, zoals geschreven bij het onderdeel 'overige baten en lasten'. Het 
budget van € 23.000 dat uit 2018 is overgeboekt is niet benut in 2019. We 
stellen voor dit budget in 2020 in te zetten voor inhuur van een 
communicatiemedewerker voor de afdeling RO en dit te dekken uit de reserve.  
  
Verder zijn er op afdelingsniveau overschotten op inleen budgetten, € 140.000. 
Evenals bij het centrale budget p3 ramen we eerst alles op de 
afdelingsbudgetten voordat we deze toerekenen aan de taakvelden in de 
uitvoeringsprogramma's. Bij diverse ramingen is deze toerekening echter niet 
gebeurd. De feitelijke lasten zijn echter wel op de taakvelden in de 
uitvoeringsprogramma's verantwoord. Hierdoor creëren we een overschot op 
het taakveld overhead en tekorten op de uitvoeringsprogramma's.  
Daarnaast is er minder ingehuurd dan vooraf was ingeschat.  

 
 

€ 90 
  
 
 
 

€ 140 

 
 

V 
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Overige goederen en diensten 
Informatiebeleid 
* Het projectbudget voor ict en informatiebeleid is nog niet volledig benut. Het 
restant budget is ook niet beschik uit de reserve. We stellen voor dit bedrag 
beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de reserve. 
* Voor het opstellen van een visiedocument en uitvoeringsprogramma 
Dienstverlening hebben we een restantbudget van € 75.000. Dit is een 
doorlopend project in 2020. We stellen dan ook voor dit bedrag in 2020 
beschikbaar te stellen ten laste van de reserve.  
* De oplevering van de telefooncentrale vindt plaats in 2020. In 2019 resteert er 
een bedrag van € 46.000 voor dit project. In 2020 vraagt dit project extra 
ondersteuning en instructie aan de organisatie.  We stellen voor het budget in 
2020 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve.  
  
Opleidingsbudget 
In 2019 resteert er een bedrag van € 47.000. We stellen voor dit budget in 
2020 beschikbaar te stellen vanwege de minor die we in samenspraak met de 
HZ hebben in het kader van de omgevingswet.  
  
Generieke digitale infrastructuur 
De wetgeving is uitgesteld. We laten het hiervoor gereserveerde bedrag 
vrijvallen. 
  
Digitalisering subsidieprocedure 
Het project wordt niet meer uitgevoerd. Dit bedrag valt vrij. 
  
Verbeteren dienstverlening 
In 2019 is er een burger- en ondernemerspeiling uitgevoerd. Op basis van de 
voorlopige uitkomsten wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd in 2020. We 
stellen voor een bedrag van € 15.000 in 2020 beschikbaar te stellen ten laste 
van de reserve.  
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Paragrafen 



 

Paragraaf bedrijfsvoering 

Wat hebben we bereikt? 

D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening. 

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

 
Stand van zaken 
De bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal verliep in 2019 zodanig dat de 
continuïteit en kwaliteit van de externe dienstverlening voldoende gewaarborgd was. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

9.002 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT-omgeving. 

We voorzien de nieuwe gemeenteraad van nieuwe iPads. Hiervoor is een budget van € 40.000 nodig. 
We ronden de pc-vervanging op alle werkplekken in het gemeentehuis in het eerste kwartaal af. 
Het dagelijkse ict beheer doen we zelf en een deel besteden we uit. Op het uitbestede deel voeren we 
regie. Hierbij zorgen we voor een beschikbaarheid van onze systemen van meer dan 99,5%.  
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De ict omgeving voldeed in 2019 aan de gestelde bedrijfszekerheid eisen.  De geplande ict 
projecten zijn uitgevoerd. Het project vervanging telefoonvoorziening hebben we in het eerste 
kwartaal opgestart maar ronden we eerst begin 2020 af.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons 
inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

We professionaliseren door: 
 een goed contractbeheer met goed gebruik van een contractregister en centraal beheer 

hiervan. 
 het invoeren van een inkoopjaarplan. 
 het intensiveren van de (informele) netwerksamenwerking met andere overheden in de 

regio.   
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We professionaliseerden door:  
• een goed contractbeheer met goed gebruik van een contractregister en centraal beheer 
hiervan.  
Dit is operationeel. "Oude" overeenkomsten moeten nog  in 2020 per afdeling verwerkt en 
opgenomen in het register.  
• opstart verfijning operationeel inkoopproces.  
Eindresultaat  wordt in juni 2020 opgeleverd.  
• de raad  jaarlijks te informeren over inkoopactiviteiten door middel van een inkoopjaarplan.  
Jaarplan 2019 werd in het 1e kwartaal met de raad gedeeld en dat van 2020 zenden we 
wederom in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad toe.  
•het intensiveren van de (informele) netwerksamenwerking met andere overheden in de regio.   
In november 2019 heeft de inkoopsamenwerking samen met Bouwend Zeeland een 
innovatiebijeenkomst georganiseerd voor infra aannemers en onze collega’s die in de infra 
werken. Met Bouwend Zeeland is een pilot in voorbereiding gezet voor innovatief aanbesteden 
in deze markt en regio.  
In 2019 bracht de rekenkamer haar rapport nav haar onderzoek naar ons inkoop- en 
aanbestedingsbeleid uit.  Dit rapport bevestigt dat we terzake een goede koers voeren. In 
september heeft de raad het college de opdracht gegeven de aanbevelingen van het 



 

rekenkamer onderzoek uit te voeren, het plan van aanpak daartoe hebben we in december met 
de raad gedeeld en in uitvoering genomen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.006 We ondersteunen als gastgemeente de samenwerking Porthos. 

Dit doen we op het gebied van o.a. ICT, facilitair, financiën, communicatie en P&O. Dit doen we 
binnen de genormeerde vergoeding. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De ondersteuning van Porthos op haar bedrijfsvoeringstaken verliep in 2019 conform planning 
en afspraken en qua kosten binnen de genormeerde vergoedingen van de deelnemende 
gemeenten. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.008 We richten de organisatiestructuur opnieuw in en verstevigen deze kwantitatief en 
kwalitatief, in overeenstemming met onze ambities en de doelstellingen. 

Belangrijkste structuuraanpassingen: 
- We geven invulling aan tweehoofdige directie waarin de programma’s en projecten geborgd zijn. 
- We geven vorm aan een unit control die gericht is op de borging van financiële- en juridische control, 
integriteit, informatiebeveiliging en grip op verbonden partijen. 
- Een procesbegeleider voor complexe klantprocessen. 
Voor deze structuuraanpassingen hebben we in de begroting € 245.000 opgenomen. 
Versteviging: 
- Upgrade frontoffice.  
- Visie en uitvoeringsprogramma dienstverlening.  
- We actualiseren het HR-beleid, na kaderstelling door de raad, waarbij we invulling geven aan een 
gezonde balans tussen eigen personeel en inhuur. 
- We geven de raad via de P&C-cyclus in een afzonderlijk overzicht inzicht in de kosten van eigen 
personeel en inhuur.  
- We zetten het instrument Strategische Personeelsplanning (SPP) in voor de juiste personele 
bezetting op langere termijn. 
- We voeren het vastgestelde ‘opleidingsbeleid 2017 e.v.’ verder uit, met toevoeging van het 
opleidingstraject voor de invulling van de 1-loketfunctie. 
- We zetten de samenwerking met de Hogeschool Zeeland onder de naam Science in Residence op 
het gebied van opleiden voort. We werken samen met HZ-studenten en de lokale samenleving aan 
vernieuwing. 
Voor deze versteviging hebben we in de begroting 2019 € 165.000 aan extra middelen opgenomen. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We hebben een tweede directeur (met het oog op programma's en projecten) benoemd 
en gaven vorm aan een unit Governance die zich richt op de borging van financiële- en 
juridische control,  integriteit, informatiebeveiliging en grip op verbonden partijen. Ook 
concretiseerden we (vooralsnog voor 2 jaar) de functie van procesbegeleider bijzonder 
klantproces. Verder hebben we diverse zaken in gang gezet ter versteviging van de organisatie 
in kwaliteit uiteenlopend van een onderzoek naar onze publieksdienstverlening en 
dienstverlening aan ondernemers, actualisatie HRbeleid, uitvoering opleidingsprogramma en 
voortzetting van onze samenwerking met de Hogeschool Zeeland.  We anticipeerden op de 
gevolgen van de invoering Omgevingswet en (ivm de ontvlechting van Porthos) het in eigen 
beheer gaan doen van de huidige Porthostaken.  
Na kaderstelling door de raad gaven we invulling aan een gezonde balans tussen eigen 



 

personeel en inhuur en rapporteerden we hierover aan de raad via de p&c cyclus.  We zetten 
het instrument strategische personeelsplanning in voor de juiste personele bezetting op de 
langere termijn.  
We implementeerden nieuwe wet- en regelgeving zoals de Wnra en cao-gemeenten. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.009 We voeren een gedegen financieel beleid met een planning en control cyclus zoals 
afgesproken met de gemeenteraad. 

We leggen financieel beleid vast in de begroting, rapporteren tussentijds over de uitvoering en leggen 
verantwoording af in het jaarverslag. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Voor 2019 is een planning & control-cyclus opgesteld. Op basis van deze planning zijn de 
kaderbrief, begroting, bestuursrapportages en het jaarverslag aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

 
Tijd 
De planning en control cyclus verloopt geheel conform planning en afspraak met de raad. 

 
Geld 
 

9.010 We maken onze digitale archivering duurzaam en stellen de informatie beschikbaar 
aan het publiek. 

In 2018 startten we met de toevoeging van onderdelen aan de Zeeuwse e-Depotvoorziening. Deze 
voorziening zorgt voor het langdurig toegankelijk houden van ons digitaal archief. Er is een 
aansluitplan voor de jaren 2018-2022. We maken deze informatie via internet toegankelijk voor het 
publiek 
In 2018 zijn we gestart met de omgevingsvergunningen over de periode 2010-2016 en de 
raadsvergaderingen 2011-2016. 
In 2019 is er €45.000 beschikbaar. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We werkten hard aan het overbrengen van de omgevingsvergunningen naar het e-depot.  Aan 
de ene kant hebben we daarbij te maken met technische uitdagingen door diverse 
koppelingen. Aan de andere kant blijkt ook dat de fysieke dossiers een extra kwaliteitsslag 
behoeven met het oog op de duurzame digitale opslag.   
Na de startfase van het project hebben we een tweetal audits uit laten voeren: een extern 
onderzoek naar de kwaliteit van de gescande dossiers en een interne audit naar het 
vervangingsproces. Dat heeft geleid tot het aanpassen van enkele randvoorwaarden, zoals de 
vervanging van scanapparatuur en een bijstelling van het proces.  

 
Tijd 
Door het uitvoeren van een extra onderzoek naar de kwaliteit van de gescande dossiers en 
een interne audit naar de kwaliteit  het vervangingsproces loopt de uitvoering vertraging op. 
Omdat het vervangingsproces onomkeerbaar is en we de kwaliteit belangrijk vinden, kozen we 
hier bewust voor. 

 
Geld 
 

9.011 We gebruiken bestuurs- en management informatie om besluitvorming en 
dienstverlening te verbeteren: 'datagestuurd werken'. 

We beschikken over heel veel (basis)gegevens en informatiebronnen. Wat gaan we doen: 
  1. (Basis)gegevens in kritische informatiesystemen controleren en waar mogelijk verbeteren. 
  2. De informatie "op maat" beschikbaar stellen voor bestuur en medewerkers. 



 

Dit is een traject van meerdere jaren. Hiermee werken we met correcte en actuele data, waardoor we 
onze besluitvorming en dienstverlening verbeteren. 
Evaluatie 4e kwartaal 2020. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Binnen het sociaal domein (wmo/jeugdzorg) en burgerzaken maakten we een begin met het 
"datagestuurd werken". Daarnaast startten we met een traject om de kwaliteit van 
basisgegevens te beoordelen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.012 We verminderen het aantal bezwaarschriften dat we gegrond verklaren. 

In 2017 behandelde de commissie bezwaarschriften 66 bezwaarschriften waarvan zij er 10 gegrond 
verklaarde. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
In 2019 behandelde de bezwaarschriftencommissie 63 bezwaarschriften, waarvan zij er 13 
geheel of gedeeltelijk gegrond verklaarde. Een nadere analyse staat in het jaarverslag 
commissie bezwaar dat we in het eerste kwartaal 2020 aan de raad aanbieden. Uit de analyse 
blijkt overall een positief beeld. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.013 We verminderen het aantal klachten dat de klachtencommissie behandelt en het 
aantal klachten dat we gegrond verklaren. 

In 2017 behandelde de klachtencommissie 36 klachten waarvan zij er 2 gegrond verklaarde. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
In 2019 behandelde de klachtencommissie 9 klachten waarvan zij er 6 geheel of gedeeltelijk 
gegrond verklaarde. Een nadere analyse staat in het jaarverslag klachtencommissie dat we in 
het eerste kwartaal 2020 aan de raad aanbieden. Deze analyse gaat o.a. in op de incidentele 
invloed van het laatste porthosjaar op deze cijfers en geeft overall verder een positief beeld.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.014 We ontvlechten de samenwerking Porthos die op 31 december 2019 ophoudt te 
bestaan. 

Als gastgemeente zorgen we voor de ontvlechting van Porthos. We doen dit aan de hand van een 
ontvlechtingsplan en binnen de met de twee anderen partijen af te spreken kosten. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De  ontvlechting van Porthos verliep in 2019 volgens  planning en conform  de door de 
deelnemende  gemeenten getekende ontvlechtingsovereenkomst. We ronden de 
ontvlechting in de eerste helft van 2020 definitief af. Per 1-1-2020 konden de deelnemende 
gemeenten dankzij de tot dan toe goed verlopen ontvlechting een goede eigen nieuwe start op 
dit terrein maken.    



 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.015 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende 
wet- en regelgeving. 

Wat we doen: 
1. We toetsen de beveiliging van de informatievoorziening jaarlijks en rapporteren hierover in de 
collegeverklaring  
2. Informatiebeveiliger aanstellen. 
3. Vergroten van het I-bewust zijn van de organisatie 
In 2019 is hiervoor € 75.000 structureel in de begroting opgenomen. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
 CISO en Governance 
We hebben de functie van CISO (Concern Information Security Officer) in het tweede 
kwartaal  ingevuld.  Deze functionaris opereert vanuit de ook in 2019 opgestarte cluster 
Governance.  De privacy officer (PO) maakt geen deel uit van de cluster Governance maar 
wordt wel betrokken bij de onderwerpen die zowel informatiebeveiliging als privacy raken. Zo 
nodig wordt ook de Functionaris Gegevensbescherming hierbij betrokken. Bijvoorbeeld bij een 
datalek met grote impact.  
BIO 
Binnen de cluster Governance is in 2019 gestart met het voorbereiden van de organisatie op 
de BIO (Basisrichtlijn Informatiebeveiliging Overheden). In 2020 rollen we de BIO 
implementatie uit.   
Verantwoording 
De cluster Governance rapporteert  ieder kwartaal over de voortgang van het jaarplan 
informatiebeveiliging (inclusief privacy) en jaarlijks over de afhandeling van opgetreden 
informatiebeveiligingsincidenten.  
Via de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) verantwoorden wij ons verticaal 
aan de ministeries. De verantwoording over 2018 via de collegeverklaring is afgerond en door 
de controlerende instanties goedgekeurd. De ENSIA verantwoording over 2019 loopt op 
schema.  
 i-Bewustzijn 
Via intranet en binnen gerichte campagnes besteden we continu aandacht aan het i-bewustzijn 
van de organisatie. Hierbij plaatsen we o.a. actuele incidenten elders in een Veerse context.  
 Incidentbeheer 
Het domein informatiebeveiliging werkt nauw samen met de PO (privacy officer). De CISO en 
de PO vormen samen met de teamleider Governance het kernteam binnen het CSIRT 
(Computer Security incident Response Team). Bij een (mogelijk) Informatiebeveiligingsincident 
en/of datalek bepalen zij of er opgeschaald moet worden of dat het incident in klein comité kan 
worden afgehandeld.  
 Voortrekkersrol 
Veere scoorde in 2019 hoog binnen de onderzoeken die zich richten op het gebruik van open 
standaarden. Het hoog scoren op dit soort lijstjes is geen doelstelling van ons 
informatiebeveiligingsbeleid maar eerder gevolg van een proces van continue verbetering op 
het domein informatiebeveiliging.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

Overzicht inhuur 2019 

Gemeente Veere 2017 2018 2019 2020 



 

Berekening Inhuur-% tov 
loonkosten  Realisatie Realisatie Realisatie Begroting 

Loonkosten medewerkers in 
dienst  

            10.36
0 

            11.30
0 

            12.08
5 

            13.76
7 

Inhuur         

- Vanuit P3              804              768           1.112           1.520 

- Overige, afdelingen            1.400              916           1.092              886 

- Overige, projecten                   43
8 

                  49
9 

                  40
5 

                  12
2 

Totale inhuur            2.642           2.183           2.609           2.528 

Inhuur in % van de 
loonkosten  25,5% 19,3% 21,6% 18,4% 

Bedragen x € 1.000         



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting  

Actualisatie beheerplan gebouwen E 30 17 Restant valt vrij in 2019.  

Automatisering (opslag, wifi, hardware etc.) S 25 25 Budget gerealiseerd in 2019  

Digitalisering subsidieprocedure E 75 0 Budget overboeken naar 2020  

Fase 2 science in residence S 35 35 Budget gerealiseerd in 2019  

Formatie : basis op orde S 442 442 Budget gerealiseerd in 2019  

Formatie: basis op orde E 135 135 Budget gerealiseerd in 2019  

Formatie: werkprogramma S 235 235 Budget gerealiseerd in 2019  

Implementeren WNRA E 30 39 Budget gerealiseerd in 2019  

Informatieveiligheid/privacy S 75 75 Budget gerealiseerd in 2019  

Integriteit S 25 25 Budget gerealiseerd in 2019  

Maaimachine (tbv voetbalvelden) I 31 28 Investering viel lager uit.  

Onderzoek frontoffice E 40 14 Budget overboeken naar 2020.  

Opleidingsbudget S 75 75 Budget gerealiseerd in 2019  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      
      
      
      



 

Paragraaf financiering 

Beschrijving 

Algemeen 
De financieringsparagraaf is bedoeld om inzicht te geven in de ontwikkelingen rond de gemeentelijke 
financiering en het beleid dat hierop is gevoerd. Tevens is deze paragraaf bedoeld om de risico’s die 
daarbij worden gelopen in beeld te brengen en aan te geven hoe getracht wordt om deze risico’s te 
beheersen. 
  
Het treasurybeleid van de gemeente Veere is gericht op de ondersteuning van de publieke taak van 
de gemeente en heeft een risicomijdend en voorzichtig karakter. 
Uitgangspunten zijn: 
  

 Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen zo gunstig mogelijke 
voorwaarden; 

 Het beschermen van gemeentelijke vermogens-en renteresultaten tegen ongewenste 
financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s; 

 Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido, Wet HOF, 
respectievelijk de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut. 
 

  
Financiering 
Onderstaande tabel geeft het effect weer van de reguliere aflossing op de gemiddelde rente van de 
leningenportefeuille. Na de reguliere aflossingen bedraagt de gemiddelde rente van de 
leningenportefeuille per 31 december 2019: 2,71%. 
  

Mutaties in leningenportefeuille Bedrag Gemiddeld
e rente 

Invloed op 
gemiddeld

e rente 

Gemiddeld
e rente na 

mutatie 

Stand per 1 januari 2019 
leningenportefeuille 35.712.642 2,85%     

Nieuwe leningen  11.000.00
0  0,67%     

Reguliere 
aflossingen                                               
       

2.948.296 4,33% 0,14% 2,71% 

Vervroegde aflossingen           0                            

          

Stand per 31 december 2019 
leningenportefeuille 43.764.346 2,71%     

  
In 2019 zijn twee langlopende leningen afgesloten. Een lineaire geldlening van € 5.000.000, looptijd 
25 jaar, rente 0,957% en een lineaire geldlening van € 6.000.000, looptijd 40 jaar, rente 0,445%. 
  
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarvoor kortlopende financieringsmiddelen(looptijd< 1 jaar) 
aangetrokken mogen worden. De kasgeldlimiet stelt daarmee een grens aan het lopen van renterisico 
op de korte schuld. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet in het 2e kwartaal 2019 is 
overschreden. Op basis van de Uitvoeringsregeling Financiering voor Decentrale Overheden moet de 
toezichthouder(provincie Zeeland) worden geïnformeerd bij overschrijding van de kasgeldlimiet 
gedurende 2 achtereenvolgende kwartalen. Er moet dan worden overgegaan tot omzetting naar 



 

langlopende schulden(looptijd> 1 jaar). De kasgeldlimiet wordt jaarlijks vastgesteld en heeft een 
omvang van 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten. Voor de gemeente Veere bedroeg dit 
drempelbedrag in 2019 € 6.192.000. 
  
In 2019 is optimaal gebruik gemaakt van het aantrekken van kasgeldleningen. De korte rente is lager 
dan de lange rente. In het verslagjaar was deze zelfs steeds negatief tot -0,386%. Dit betekende dat 
we geen rente moesten betalen maar een bedrag aan rente ontvingen. 
  

Prognose kasgeldlimiet per kwartaal 2019 1e 
kwartaal 

2e 
kwartaal 

3e 
kwartaal 

4e 
kwartaal 

            

  Omvang begroting per 1 januari 2019 72.850   72.850   72.850   72.850 

            

1) Toegestane kasgeldlimiet         

  - in procenten 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 

  - in bedrag   6.192     6.192     6.192     6.192 

            

2) Omvang vlottende korte schuld         

  - opgenomen gelden korter dan 1 jaar 2.667 4.666 2.333 0 

  - schuld in rekening-courant 2.322     3.311 199 1.887 

  - gestorte gelden door derden korter 
dan 1  jaar 0 0 0 0 

  - overige geldleningen niet zijnde vaste 
schuld 0 0 0 0 

    4.989 7.977 2.532 1.887 

3) Vlottende middelen         

  - contante gelden in kas 0 0 0 0 

  - tegoeden in rekening-courant 26 38        374  1.238 

  - overige uitstaande gelden korter dan 1 
jaar 0 0 0 0 

             26  38 374 1.238 

4) Toets kasgeldlimiet         

  Totaal netto vlottende schuld (2-3) 4.963 7.939 2.158 649 

  Toegestane kasgeldlimiet (1) 6.192 6.192 6.192 6.192 



 

  Ruimte (+)/overschrijding (-); (1-4) 1.229 -1.747 4.034 5.543 

  
Renterisiconorm 
Als langlopende leningen worden opgenomen, lopen we renterisico. Dit renterisico ontstaat bij het 
opnieuw vastzetten van de rente(herfinanciering en/of het afspreken van een nieuwe rentevast 
periode). Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente 
gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast. 
Herfinanciering is het aangaan van een nieuwe lening om de ‘oude’ af te lossen. De rente risiconorm 
beperkt dus de aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. Ter beheersing van dit risico heeft 
de wetgever bepaald dat in een jaar voor maximaal 20% onderhevig mag zijn aan renteherziening en 
herfinanciering. 
In 2019 was er geen sprake van renteherziening of herfinanciering. 
  
Op een begrotingstotaal van € 72.850.000 bedraagt de renterisiconorm € 14.570.000. 
  

  Renterisico vaste schuld over 2019  Begroting Rekening 

Berekening (bedragen x € 1.000) 2019 2019 

Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 

Aflossingen 2.948 2.948 

Renterisico 2.948 2.948 

Renterisiconorm 14.570 14.570 

Ruimte onder renterisiconorm 11.622 11.622 

Overschrijding renterisiconorm 0 0 

      

Berekening renterisiconorm     

Begrotingstotaal 72.850 72.850 

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 

Renterisiconorm 14.570 14.570 

  
Kredietrisiconorm 
Uitzettingen kunnen op grond van de wet Fido en het treasurystatuut slechts plaatsvinden uit hoofde 
van de uitvoering van een publieke taak. 
Onderstaande tabel geeft de risico’s weer die de gemeente Veere loopt op uitgeleende gelden. Het 
grootste risico vormt de geldlening verstrekt aan de Stichting Zeeuwland. 
Deze lening weegt voor 66% in het totale kredietrisico. De jaarlijkse aflossing op deze lening bedraagt 
€ 112.500. Onder overige instellingen vallen de diverse leningen verstrekt door het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting. 
  

 Kredietrisico op verstrekte gelden     

Risicogroep Hypothecaire 
zekerheid 

Restant schuld in € 
1.000 % 



 

Lokale 
verenigingen/stichtingen neen 10 0,18 

Overige instellingen ja/neen 1.847 33,85 

Personeel ja 0 0,00 

Personeel neen 0 0,00 

Woningcorporaties neen 3.600 65,97 

Totaal   5.457 100,00 

  
Schatkistbankieren 
In december 2013 is het zogenoemde schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente 
wettelijk verplicht is om tijdelijk overtollige middelen(liquiditeitsoverschotten)  die boven een wettelijk 
geregeld saldo uitkomen, moet stallen bij het Rijk. De hoofdreden van deze verplichting is om het 
EMU saldo op Rijksniveau terug te dringen. Een bijkomende reden is dat gemeenten(en andere 
lagere overheden) op deze wijze geen risico’s lopen op hun uitgezette gelden. 
  
Het drempelbedrag schatkistbankieren bedroeg voor 2019 € 546.375. In de periode april, augustus en 
oktober t/m december 2019 is binnen de limiet gebruik gemaakt van schatkistbankieren. 
Rentetoerekening 
Het BBV schrijft voor dat de rente die de gemeente moet betalen voor de leningportefeuille omslaat 
over de taakvelden waarvoor investeringen zijn gedaan. Omdat het de gemeente vrij staat met een 
gemiddeld rentepercentage (omslagpercentage) te werken voor de omslag naar de taakvelden kan 
het zijn dat er een renteresultaat op het taakveld treasury ontstaat. Hier zijn de rentelasten in eerste 
instantie verantwoord voordat de omslag naar de taakvelden plaatsvindt. 
Het BBV schrijft eveneens voor dat aan het einde van het boekjaar bekeken moet worden of de 
toerekening van rente aan taakvelden op basis van het omslagpercentage niet meer dan 25% afwijkt 
van de rente op basis van de werkelijke leningportefeuille. Mocht dit meer zijn dat 25% dan is de 
gemeente verplicht dit aan te passen in de verantwoording.  
Hieronder zijn twee overzichten opgenomen waaruit blijkt wat we aan rente aan de taakvelden hebben 
toegeschreven op basis van de omslagrente van 1,5% én wat de  afwijking is van de  werkelijk toe 
aan de taakvelden toe te rekenen rente. 
  
Renteschema 

a.  De externe rentelasten over de korte en lange 
financiering        €        1.015.907 

b.  De externe rentebaten (idem)      -
/- 

 €            157.17
6 

            

  Saldo rentelasten en baten        €            858.73
0 

            

c1.  De rente die aan de grondexploitatie moet 
worden toegerekend 

-
/- 

 €        24.38
5     

c2. De rente van projectfinanciering die aan het 
betreffende taakveld moet worden toegerekend 

-
/- 

 €                  
 -     



 

c3.  

De rentebaat van doorverstrekte leningen 
indien daar een specifieke lening voor is 
aangetrokken (=projectfinanciering), die aan 
het betreffende taakveld moet worden 
toegerekend 

+  €                   
-     

            

  Aan taakvelden toe te rekenen externe rente        €            -24.385 

            

d1. Rente over eigen vermogen +      €                        
 - 

d2. Rente over voorzieningen +      €                        
 - 

            

  Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente        €            834.34
5 

            

e. De aan taakvelden toegerekende rente 
(renteomslag 1,5% afgerond) 

-
/-      €            955.53

4 

            

f. Renteresultaat op het taakveld Treasury        €          -121.189 

            

            

  
Toetsing toegerekende rente 

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente    €            834.
345   

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag 1,5% 
afgerond) 

-
/- 

 €            955.
534   

        

Verschil tussen toe te rekenen en toegerekende rente    €          -
121.189 

-
14,52% 

  



 

Paragraaf lokale heffingen 

Beschrijving 

Inleiding 
De paragraaf “Lokale heffingen” is voorgeschreven in artikel 10 van het “Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). De paragraaf moet ten minste bevatten: 
1. de geraamde inkomsten; 
2. het beleid voor de lokale heffingen; 
3. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; 
4. een aanduiding van de lokale lastendruk; 
5. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 
 
Het pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat in Veere uit 8 belastingen. Deze zijn 
gelegitimeerd door verordeningen die door de gemeenteraad ieder jaar opnieuw worden vastgesteld. 
De heffingen verdelen we in twee categorieën, te weten: 
  
Belastingen: heffingen die door de overheid dwangmatig worden opgelegd, zonder dat daar voor de 
belastingbetaler een individuele aanwijsbare prestatie tegenover staat. Belastingplichtigen hebben 
feitelijk geen keuzemogelijkheid. 
  
Rechten: betalingen aan de overheid voor een door de overheid individueel geleverde specifieke 
overheidsprestatie. Vaak is de betaling slechts een deel van de werkelijke kosten. Rechten zijn 
gebaseerd op het profijtbeginsel (iemand die meer van de overheid profiteert, betaalt een hogere 
bijdrage). Belanghebbenden hebben min of meer de mogelijkheid om te kiezen of zij gebruik maken 
van een gemeentelijke dienst. 
  
Waarom wordt er belasting geheven? 
Een gemeente maakt geen winst zoals een private onderneming. De uitgaven die de gemeente 
jaarlijks moet doen voor het lokaal bestuur, zoals het onderhouden en in standhouden van wegen, 
scholen, openbaar groen etc. dekken we voor een groot gedeelte uit ontvangsten van het Rijk in de 
vorm van de algemene uitkering. Daarnaast ontvangt de gemeente doel- of specifieke uitkeringen van 
het Rijk. De bestemming van deze middelen is vooraf bepaald. Op grond van de gemeentewet kunnen 
de gemeenten belastingen heffen. Gemeenten mogen alleen belasting heffen voor zover de wet dit 
uitdrukkelijk toestaat. 
  
Typen gemeentelijke belastingen 
De gemeentelijke belastingen zijn te onderscheiden in twee typen. Er zijn belastingen/heffingen die 
een algemeen karakter hebben. Dit soort belastingen/heffingen zijn qua hoogte en besteding niet voor 
een specifiek doel bestemd, maar dienen ter dekking van algemene uitgaven. Te denken valt aan de 
OZB, de toeristenbelasting, hondenbelasting en forensenbelasting. Andere belastingen/heffingen 
besteden we aan een bepaald doel. De opbrengst van deze belastingen/heffingen mag nooit hoger 
zijn dan de kosten die voor dit bepaalde doel worden gemaakt. Hierbij valt te denken aan rioolheffing 
en leges. 
  
Totstandkoming van de tarieven 
Jaarlijks stellen we bij de begroting de tarieven voor de belastingen/ heffingen, rechten en 
privaatrechtelijke heffingen vast. Per belasting/heffing stelt de raad jaarlijks een verordening vast met 
daarin doel, grondslag en tarieven van de belasting/heffing. 
 
Tarievenbeleid 
De tarieven voor 2019 zijn verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de begroting en 
daarop aansluitend de vaststelling van de verordeningen. Onderstaand treft u de tarieventabel van 
2019 aan.  
 
  
Tarieven 2019 

Soort Grondslag 2019 



 

OZB     

Woning eigenaar WOZ-waarde 0,1077% 

Niet-woningen gebruiker WOZ-waarde 0,0980% 

Niet-woningen eigenaar WOZ-waarde 0,1352% 

Toeristenbelasting     

Bezoeker Per overnachting € 1,25 

Afvalstoffenheffing     

Gebruiker Eenpersoonshuishouden € 205,38 

  Meerpersoonshuishouden € 231,99 

Rioolheffing     

Eigenaar Aansluiting woning < € 100.000,-- € 53,15 

  Aansluiting niet-woning < € 100.000,-- € 80,79 

Gebruiker Waterafvoer (< 75m³)  € 56,77 

Forensenbelasting     

Forensenbelasting WOZ-waarde 0,2213% 



 

Lijkbezorgingsrechten     

Begraafrecht Lijkbezorging € 1.846,00 

Recht op urnengraf Urnengraf € 648,00 

Precariobelasting     

Winkeluitstalling per m² € 4,07 

Terras p/m kustkernen per m² hoogseizoen € 7,82 

Hondenbelasting     

Hondenbelasting 1e hond € 68,24 

  2e hond € 119,85 

  Kennel € 222,98 

Tabel: tarieven 2019. 
  
Opbrengsten 
Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten van de diverse heffingen in 2019. 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
primair 

Begroting inclusief 
wijzigingen Rekening Verschil 

Toeristenbelasting 6.017 6.542 6.507 -35 

OZB 5.344 5.344 5.398 54 

Afvalstoffenheffing 3.182 3.180 3.186 6 

Rioolheffing 2.142 2.142 2.166 24 

Forensenbelasting 1.754 1.754 1.708 -46 



 

Lijkbezorgingsrechten 435 395 376 -19 

Precariobelasting 167 893 929 36 

Hondenbelasting 130 130 127 -4 

TOTAAL 19.093 20.380 20.395 16 

  
De belangrijkste posten  lichten we hieronder toe: 
  
Forensenbelasting  
De tarieven drukken we uit in een percentage van de WOZ-waarde. De hoogte van het tarief is mede 
bepalend door de gemiddelde waardedaling van het vastgoed binnen de Gemeente Veere.  
De realisatie is € 46.000 lager uitgekomen dan vooraf was geraamd.  
  
Toeristenbelasting 
De toeristenbelasting leggen we in twee kohieren (2 aanslagen) op, één kohier tijdens het 
belastingjaar (een voorlopige aanslag) en één na afloop van het belastingjaar (definitieve aanslag). De 
voorlopige aanslag is 80% van de definitieve aanslag van het voorgaande jaar. We houden 
steekproefsgewijs controles bij de recreatie ondernemers. We controleren of het aantal 
overnachtingen van de aangifte correspondeert met het nachtverblijfregister. Het tarief voor de 
toeristenbelasting is in 2017 verhoogd naar € 1,25. Met de sector zijn hierover afspraken gemaakt. 
Afgesproken is om in stappen van € 0,05 te verhogen. Als basis voor de inflatie geldt het in de 
gemeentebegroting gehanteerde inflatiepercentage; dit betreft de prognose index Prijs 
Overheidsconsumptie netto materieel, gepubliceerd door het CPB in jaar t voor jaar t+1. Omdat in 
2017 het tarief is verhoogd naar € 1,25 is er ook voor 2019 nog geen cumulatie van € 0,05 bereikt. Het 
tarief blijft dan ook voor 2019 gelijk. 
De realisatie is € 35.000 lager uitgekomen dan vooraf was geraamd. 
  
Precariobelasting 
De opbrengsten zijn € 35.000 hoger dan geraamd. Dit komt met name door opbrengsten uit precario 
van o.a. aannemers die tijdelijk gebruik maken van de openbare ruimte voor opslag van materialen.  
  
  
Kostendekkendheid tarieven 
Vanaf de begroting 2017 moeten we in de paragraaf lokale heffingen een overzicht van baten en 
lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Bij de hierna 
opgesomde heffingen is hiervan sprake. Bij deze heffingen is het toegestaan om maximaal 100% van 
de kosten te dekken. Dit is in de gemeente Veere uitgangspunt. 
In de onderstaande gegevens vergelijken we de totale kosten en baten met elkaar  en noemen we het 
kostendekkingspercentage.  
  
Afvalstoffenheffing 

Berekening van kostendekkendheid van de 
afvalstoffenheffing: 

Begroting 
primitief 

Begroting  na 
wijzigingen 

Rekening
  

Kosten taakveld afval , inclusief rente 3.041 3.143 3.103 

Inkomsten taakveld afval, exclusief heffing 340 311 295 

Inkomsten taakveld reserves, onttrekking 
reserve (inv. perscontainers) 44 44 44 

Netto kosten taakveld 2.657 2.788 2.764 



 

        

Toe te rekenen kosten       

Overhead 129 127 155 

BTW 518 534 516 

Totale kosten  3.304 3.449 3.435 

        

Opbrengst heffingen 3.182 3.180 3.191 

        

Dekkingspercentage 96% 92,2% 92,9% 

        

Inzet voorziening 122 272 269 

        

De voorziening is voor een bedrag van €269.000 ingezet. Er resteert nog een saldo van € 
119.000. 

  
Rioolheffing 

Berekening van kostendekkendheid van 
de rioolheffing: 

Begroting 
primitief 

Begroting na 
wijzigingen Rekening 

Kosten taakveld riolering , inclusief rente 1.757 1.787 1.705 

Inkomsten taakveld riolering, exclusief 
heffing 37 47 45 

Netto kosten taakveld 1.720 1.740 1.659 

        



 

Toe te rekenen kosten       

Overhead 173 173 132 

BTW 265 274 269 

Totale kosten  2.158 2.188 2.060 

        

Opbrengst heffingen 2.142 2.142 2.153 

        

Dekkingspercentage 99,26% 97,94% 104,49% 

        

Inzet voorziening 16 17 -92 

        

De stand van de voorziening, na toevoeging van het overschot van € 92.447, is op 31 december 
2019 € 109.160.  

  
Lijkbezorging 

Berekening van kostendekkendheid van de 
lijkbezorgingsrechten: 

Begroting 
primitief 

Begroting na 
wijzigingen 

Rekening
  

Kosten taakveld begraafplaatsen en crematoria , 
inclusief rente 417 411 390 

Inkomsten taakveld begraafplaatsen en crematoria, 
exclusief heffing (inclusief verlenging grafrechten) 2 123 134 

Netto kosten taakveld 415 288 256 

        

Toe te rekenen kosten       

Overhead  174 169 170 



 

Totale kosten  589 457 426 

        

Opbrengst lijkbezorgingsrechten 435 395 376 

        

Dekkingspercentage 73,79% 86,36% 88,20% 

In 2019 is een bedrag van € 124.500 ontvangen uit de verlenging van grafrechten. 

  
Leges 
Omdat we over tal van producten leges heffen geven we in de volgende tabel de kostendekking per 
hoofdstuk in de legesverordening weer. In de onderstaande tabel geven we het 
kostendekkingspercentage per titel weer en vervolgens per hoofdstuk. Per hoofdstuk wordt duidelijk 
dat bij enkele producten de baten hoger zijn dan de kosten. ( zie hiervoor onderstaande tabel). 



 

 
  
Kwijtschelding 
Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het 
kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking 
komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij 
deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken 
we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de 
aanslag onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. 
In 2019 hebben we voor een bedrag van € 57.000 aan belastingen kwijtgescholden. 
  
Lokale lastendruk  

Kengetallen belastingcapaciteit 2019 



 

A OZB lasten voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde 

  gem. WOZ waarde  € 266.000 0,1077%    €  286,4
8 

B Rioolheffing voor een gezin bij de gemiddelde WOZ waarde 

  Rioolheffing eigendom   € 57,40    

    gebruik      € 79,64   €  137,0
4 

C  Afvalstoffenheffing voor een gezin     €  231,9
9 

D Heffingskorting        €            
  -    

E  Totale woonlasten voor gezin bij een gemiddelde WOZ 
waarde      €  655,5

1 

F Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin bij een gemiddelde WOZ waarde  €  740,0
0 

  Gemeentelijke belasting capaciteit E/F * 
100% 88,58% 



 

Paragraaf verbonden partijen 

Algemeen 

De paragraaf Verbonden Partijen nemen we op om te voldoen aan artikel 26 van het Besluit Begroting 
en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten: 

 De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de begroting; 

 De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; 
 De lijst van verbonden partijen. 

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en 
een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang verstaan we: een zetel in een bestuur van een 
verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang bedoelen we dat de 
gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld; die zijn ze kwijt in geval van faillissement van de 
verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de 
gemeente. 
Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. 
Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op 
degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te 
verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij 
heeft afgevaardigd. 
Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang 
dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de 
programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de 
voornemens omtrent verbonden partijen. 
  
Veere 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 januari 2016 de nota “Aanpak voor een goede 
samenwerking tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen” van de VZG vastgesteld. Dit 
rapport heeft tot doel om de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever (gemeente) en 
opdrachtnemer (gemeenschappelijke regeling) te verbeteren.    
De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. 
Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en 
uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college. 
  
Indeling 
We verdelen de verbonden partijen als volgt onder in drie categorieën: 

 Gemeenschappelijke regelingen (nummer 1 t/m 7) 
 Stichtingen en verenigingen (8) 
 Overige verbonden partijen (nummer 9 t/m 12) 

1. Gemeenschappelijke Regeling Afvalstoffenheffing Zeeland (OLAZ) 

Vestigingsplaats Borsele 

Doel De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers 
op het gebied van de afvalstoffenverwijdering. 

Betrokken partijen 
Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, 
Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, 
Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen. 

Bestuurlijk belang Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) 
gekozen. 

Financieel belang Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de 
garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners. 

Raadsprogramma Volksgezondheid en milieu 



 

Jaarrekening 2019 
(bijdrage) 

Het OLAZ berekend aan de deelnemende gemeenten de 
afvalverwerkingskosten die in rekening worden gebracht van de 
contractpartners die de verschillende afvalstromen verwerken. Het 
voorschotarief voor brandbaar restafval bedroeg in 2019 € 82 per ton en € 
32,12 per ton aan afvalstoffenbelasting. Het tarief voor GFT bedroeg € 78 
per ton  en voor de plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) € 325 per 
ton. Voor glas was dit 45,24 per ton en voor oud papier en karton €30 per 
ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedroeg in 2019 na 
begrotingswijziging € 20,50 per inwoner 

Ontwikkelingen 
De kosten voor verwerking van verschillende afvalstromen (zoals hout en 
harde kunststoffen) en de opbrengsten van oud papier, metalen en textiel 
staan onder druk .   

Risico's  (t.b.v. 
risicoparagraaf)   

  

Eigen vermogen 
1-1-2019 

Eigen vermogen 
31-12-2019 

Vreemd vermogen 
1-1-2019 

Vreemd vermogen 
31-12-2019 

Resultaat 
2019 

€ 304.378 € 360.577 € 10.607.451 € 10.385.113 € 56.199 

2. Orionis Walcheren 

Vestigingsplaats Vlissingen 

Doel 

De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de 
Participatiewet en aanverwante regelingen. Orionis Walcheren begeleidt 
mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar zo regulier mogelijk 
(betaald) werk. Als (betaald) werk nog niet mogelijk is, wordt er ingezet op 
participatie, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Daar waar nodig wordt 
(tijdelijk) inkomenssteun en/of schuldhulpdienstverlening geboden. 

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Middelburg, Veere en Vlissingen. 

Bestuurlijk belang 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun 
portefeuille van de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. Het 
algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld 
met 1 lid van het college van B&W uit elke gemeente. 

Financieel belang 

De Gemeente Veere betaalt een bijdrage in de uitvoeringskosten. De 
verdeling van deze kosten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel 
ontvangen rijksvergoedingen. Tevens wordt er een extra bijdrage betaald 
voor de uitkeringslasten voor dat deel van de lasten wat de Rijksvergoeding 
te boven gaat. Ook deze bijdrage wordt toegedeeld op basis van de 
ontvangen Rijksvergoedingen. 

Raadsprogramma Sociaal Domein 

Jaarrekening 
2019 (bijdrage) € 1.577.050 (inclusief € 338.900 armoedebeleid) 

Ontwikkelingen 
Er heeft in 2019 opnieuw een evaluatie van het Plan van Aanpak 
plaatsgevonden. De GR is aangepast in 2019 en er is gewerkt aan een 
nieuwe Kadernota voor 2020-2022. 



 

Risico's  (t.b.v. 
risicoparagraaf)  - 

 
Eigen vermogen 
1-1-2019 

Eigen vermogen 
31-12-2019 

Vreemd vermogen 
1-1-2019 

Vreemd vermogen 
31-12-2019 

Resultaat 
2019 

 € 940.000  € 686.000 € 34.851.000 € 28.987.000 € 686.000 

3. De Zeeuwse Muziekschool 

Vestigingsplaats Middelburg 

Doel 

Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische 
samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal 
muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen 
woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend. 

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten. 

Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college 
van B&W. 

Financieel belang 

Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in 
Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de 
variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen 
programma. 

Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie 

Jaarrekening 2019 
(bijdrage) € 175.159 

Ontwikkelingen 

De Zeeuwse Muziekschool verzorgt muzieklessen bij verenigingen, op 
scholen en voor particulieren. Door het project Heel Veere Speelt realiseren 
zij nu vanaf 2019 structureel muziekprojecten op alle Veerse 
basisscholen.  Een project  met muziekactiviteiten voor ouderen en 
dementerenden is in 2019 voortgezet. 

Risico's  (t.b.v. 
risicoparagraaf)  

Er is in 2019 een uitspraak gekomen in een juridisch geschil over de 
uittreedsommen te betalen door Sluis en Vlissingen. Het is nog onduidelijk 
wat de gevolgen zijn voor begroting van de ZMS. 

 

Eigen vermogen 
1-1-2019 

Eigen vermogen 
31-12-2019 

Vreemd 
vermogen 1-1-
2019 

Vreemd vermogen 
31-12-2019 

Resultaat 
2019 

€ 78.082 € 489.739 € 1.125.821 € 895.976 € 411.658 

4. Het Zeeuws Archief 

Vestigingsplaats Middelburg 

Doel Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het 
archiefgebied. 



 

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en 
uit het college van burgemeester en wethouders. 

Financieel belang Vaste jaarlijkse bijdrage. 

Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie / Overhead 

Jaarrekening 2019 
(bijdrage) € 175.893 

Ontwikkelingen 

Het Zeeuws Archief verzorgde in 2019 de ontsluiting, beheer en onderhoud 
van onze archieven en onze cultuurhistorische collectie. Over het realiseren 
van een aansluiting op het e-depot  maakten we verdere afspraken. Het 
Zeeuws Archief levert ook diensten aan de provincie, het waterschap, 
Schouwen-Duiveland, Tholen en Vlissingen. 

Risico's  (t.b.v. 
risicoparagraaf)  - 

 

Eigen vermogen 
1-1-2019 

Eigen vermogen 
31-12-2019 

Vreemd 
vermogen 1-1-
2019 

Vreemd vermogen 
31-12-2019 

Resultaat 
2019 

€ 1.464.808 € 1.951.914 € 1.201.592 € 2.852.619 € 31.328 

5. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zeeland 

Vestigingsplaats Goes 

Doel 

Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de 
publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de 
Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis 
van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor 
de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. De GGD 
Zeeland heeft in ieder geval tot taak de gemeenten te adviseren over de 
bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de 
collectieve preventie en de afstemming daarvan met de curatieve 
gezondheidszorg. 

Betrokken 
partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten. 

Bestuurlijk belang Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief 
de voorzitter. 



 

Financieel belang 

Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal 
inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het 
aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende 
begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd. 

Raadsprogramma Volksgezondheid en Milieu 

Jaarrekening 
2019 (bijdrage) € 880.205 

Ontwikkelingen 

Bij de GGD is een nieuwe algemeen directeur aangesteld. De GR is 
aangepast aan nieuwe regelingen en om de taken van Veilig Thuis hierin 
onder te kunnen brengen. Er heeft een begrotingswijziging plaatsgevonden 
m.b.t. het Rijksvaccinatieprogramma. Verder is er ingestemd met een nadere 
verkenning van een mogelijke samenwerking tussen GGD, VRZ en RUD. 
De IJZ, die nu onder de GR GGD valt, heeft in 2019 door middel van een 
nieuwe aanbestedingsprocedure de jeugdzorg in Zeeland doorontwikkeld. Er 
zijn nieuwe contracten voor jeugdhulp getekend voor de periode 2020-2023. 
Daarnaast is er een nieuwe directeur aangesteld. 
Met betrekking tot Veilig Thuis is er € 300.000 extra beschikbaar gesteld 
(Zeeuws) om de toename van het aantal meldingen beter aan te kunnen. 

Risico's  (t.b.v. 
risicoparagraaf)  - 

 

Eigen vermogen 
1-1-2019 

Eigen vermogen 
31-12-2019 

Vreemd 
vermogen 1-1-
2019 

Vreemd vermogen 
31-12-2019 

Resultaat 
2019 

€ 3.305.333 N.n.b.  € 4.500.000 N.n.b. N.n.b. 

  

6. Veiligheidsregio Zeeland 

Vestigingsplaats Middelburg 



 

Doel 
Adequate brandweerzorg bieden, voorbereid en geoefend zijn op rampen 
en crises en een meldkamer in stand houden. Dit alles op grond van de Wet 
op de Veiligheidsregio’s. 

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.  

Bestuurlijk belang 

De burgemeester in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De 
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) voert gemeentelijke taken uit. Het is 
belangrijk dat dat goed gebeurt en binnen de door de gemeente 
beschikbaar gestelde financiële middelen. 

Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en 
vergoedingen. 

Raadsprogramma Veiligheid 

Jaarrekening 2019 
(bijdrage) € 1.739.575 

Ontwikkelingen 

De Veiligheidsregio beleefde een stabiel jaar Er waren geen grote 
incidenten. Er is hard gewerkt aan de verplaatsing van de meldkamer die in 
2020 plaatsvindt. De VRZ sloot 2018 met een klein positief resultaat en 
verhoogde de bijdrage van gemeenten voor 2020. We stelden het regionaal 
risicoprofiel vast en startten een onderzoek naar samenwerking met de 
GGD en RUD. Er zijn ook zorgen over de rechtspositie van de brandweer 
vrijwilligers en de brandweerzorg voor de toekomst. Dat krijgt in 2020 een 
vervolg. 

Risico's  (t.b.v. 
risicoparagraaf)  - 

 
Eigen vermogen 
1-1-2019 

Eigen vermogen 
31-12-2019 

Vreemd vermogen 
1-1-2019 

Vreemd vermogen 
31-12-2019 

Resultaat 
2019 

€ 3.241.876 € 3.671.380 € 35.772.907 € 34.591.356 € 891.277 

7. Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 

Vestigingsplaats Terneuzen 

Doel 

De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het 
waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, 
doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en 
dienstverleningsnormen. 

Betrokken partijen 
Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het 
dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten 
en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. 

Bestuurlijk belang 
Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-
Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in 
het dagelijks bestuur van de RUD. 



 

Financieel belang Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken. 

Raadsprogramma Veiligheid 

Jaarrekening 2019 
(bijdrage) € 1.894.123 

Ontwikkelingen 

Per 1 juli 2109 ging de taak asbesttoezicht > 35m2 particulieren 
verplicht over naar de RUD. De RUD voerde in 2019 minder 
milieucontroles uit dan gepland, naar verwachting tussen 40 en 80%. voor 
Veere. Dit komt vooral omdat de productieve uren in werkelijkheid lager 
liggen dan geraamd. Het aantal aangevraagde en verleende vergunning 
producten was minder dan geraamd, er was niet meer vraag. De RUD 
evalueerde in 2019 de PxQ systematiek (product x hoeveelheid) waarin 
het Zeeuwse kwaliteitsniveau vastligt. Dit is de basis voor de begroting. In 
2020 besluit het Algemeen Bestuur van de RUD over eventuele 
aanpassingen naar aanleiding van het evaluatierapport.  

Risico's  (t.b.v. 
risicoparagraaf)  - 

 

Eigen vermogen 
1-1-2019 

Eigen vermogen 
31-12-2019 

Vreemd 
vermogen 1-1-
2019 

Vreemd vermogen 
31-12-2019 

Resultaat 
2019 

€ 1.558.509 € 1.438.783 € 2.960.721 € 1.749.494 € 490.273 

8. Vereniging van Zeeuwse Gemeenten 

Vestigingsplaats Middelburg 

Doel 
Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van haar leden. Dit omvat 
ook het adviseren van en verlenen van steun aan instellingen in Zeeland die 
in het belang van de gemeente werken. 

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten. 

Bestuurlijk belang Eén bestuurslid, uit de raad, het college, de gemeentesecretaris of de 
griffier. Wethouder Van Halderen  vertegenwoordigt de gemeente Veere. 

Financieel belang De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie. 

Raadsprogramma Bestuur en ondersteuning. 



 

Jaarrekening 
2019 (bijdrage) € 10.302,00 

Ontwikkelingen 

Het behartigen van belangen van de Zeeuwse gemeenten richting Den 
Haag en Brussel vraagt steeds meer om een gezamenlijke aanpak met inzet 
van ook de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG). Verder stemmen we in 
VZG-verband beleid af. We besteden binnen de VZG ook gezamenlijk aan 
op bijvoorbeeld het gebied van energie, digitale luchtfoto’s en openbare 
verlichting. De VZG biedt verder de mogelijkheid tot het gezamenlijk volgen 
van cursussen en organiseren van themabijeenkomsten en -activiteiten. 

Risico's  (t.b.v. 
risicoparagraaf)  - 

 

Eigen vermogen 
1-1-2019 

Eigen vermogen 
31-12-2019 

Vreemd 
vermogen 1-1-
2019 

Vreemd vermogen 
31-12-2019 

Resultaat 
2019 

N.n.b N.n.b. N.n.b. N.n.b. N.n.b. 

9. Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC) 

Vestigingsplaats Terneuzen 

Doel 
De Gemeentelijke Vervoerscentrale verzorgt de planning en regie van 
voertuigen voor doelgroepenvervoer wat onder verantwoording van de 
gemeente valt. 

Betrokken partijen Alle Zeeuwse gemeenten, de gemeente Goeree-Overflakkee en de 
provincie Zeeland zijn aandeelhouder. 

Bestuurlijk belang 

In 2015 zijn de Walcherse gemeenten toegetreden tot de Gemeentelijke 
Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVC). In 2017 is besloten de 
vertegenwoordiging van de gemeente Veere (en ook van Middelburg en 
Vlissingen) in de GVC te beperken tot toezichthouder in de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders (AvA) en niet meer als bestuurder in de 
GVC. De statuten zijn hierop aangepast. Jaarlijks wordt in de 
aandeelhoudersvergadering de begroting vastgesteld. 

Financieel belang 
De Walcherse gemeenten (als houders van de zogenaamde preferente 
aandelen C) kunnen niet aangesproken worden voor eventueel verlies of 
winst van de onderneming. 

Raadsprogramma Sociaal Domein 

Jaarrekening 2019 
(bijdrage) 

€ 575.852 (Wmo-vervoer + centralekosten) 
€ 301.440 (Leerlingenvervoer + centralekosten)          
€ 877.292 



 

Ontwikkelingen 

De werkwijze met de GVC (als regisseur van de uitvoering van het 
doelgroepenvervoer) wordt gecontinueerd. In 2019 zijn, samen met 
Middelburg en Vlissingen, nieuwe overeenkomsten gesloten voor de 
uitvoering. Dit met als doel betrouwbaar en kwalitatief goed 
doelgroepenvervoer en een duurzame ontwikkeling te realiseren. 

Risico's  (t.b.v. 
risicoparagraaf)  - 

 

Eigen vermogen 
1-1-2019 

Eigen vermogen 
31-12-2019 

Vreemd 
vermogen 1-1-
2019 

Vreemd vermogen 
31-12-2019 

Resultaat 
2019 

€    304.994 N.n.b. € 198.084  N.n.b.  N.n.b. 

10. Bank Nederlandse Gemeenten 

Vestigingsplaats Den Haag 

Doel Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag 
mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

Betrokken partijen Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland. 

Bestuurlijk belang Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de 
aandeelhoudersvergadering. 

Financieel belang Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De 
waarde van deze aandelen fluctueert constant. 

Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen 

Jaarrekening 2019 
(bijdrage) 

De kredietvraag van de klanten van BNG Bank is in 2019 toegenomen. De 
omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg in 2019 een 
stijging van 7% ten opzichte van 2018. Opvallend is de bovengemiddelde 
vraag naar langlopende leningen, tot soms 50 jaar. 
Belangrijkste klanten van de bank zijn decentrale overheden en instellingen 
op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De 
vraag vanuit decentrale overheden was hoger dan verwacht, mede 
veroorzaakt door de hogere uitgaven in het sociale domein. Daarnaast 
investeren gemeenten in verduurzaming, klimaatadaptatie en vernieuwing 
en onderhoud van maatschappelijk vastgoed. 

Ontwikkelingen - 

Risico's  (t.b.v. 
risicoparagraaf)  geen 

 



 

Eigen vermogen 
1-1-2019 

Eigen vermogen 
31-12-2019 

Vreemd 
vermogen 1-1-
2019 

Vreemd vermogen 
31-12-2019 

Resultaat 
2019 

€ 4.991 € 4.887 € 132.518 € 144.802 € 163 

(bedragen x € 1.000.000) 

11. P.Z.E.M. N.V. 

Vestigingsplaats Middelburg 

Doel P.Z.E.M. N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het 
gebied van elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening. 

Betrokken partijen Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Goeree-
Overflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 

Bestuurlijk belang 
De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van 
aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste 
aandelenkapitaal (2,79%). 

Financieel belang 

Het financiële belang (kapitaalbelang) in P.Z.E.M. N.V. is eveneens 2,79%. 
Op de balans van de gemeente Veere zijn de aandelen P.Z.E.M. N.V. 
gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 119.526. Dit betekent dat de 
gemeente Veere over haar deelneming in P.Z.E.M. N.V. een risico loopt tot 
dit bedrag. 

Raadsprogramma Algemene dekkingsmiddelen 

Jaarrekening 2019 
(bijdrage) 

Er hebben geen mutaties plaatsgevonden in het aandelenkapitaal. We 
hebben in 2019 ook geen dividend ontvangen. 

Ontwikkelingen 

Het afgelopen jaar heeft een ambtelijke werkgroep onderzoek gedaan naar 
de overdracht van de aandelen van PZEM in Evides naar de 
aandeelhouders. Momenteel wordt er nader onderzoek verricht naar de 
variant waarbij eerst het juridische eigendom overgedragen wordt en 
vervolgens in stappen het economische eigendom (dividendstroom).  
Eind 2019 heeft EDF aangegeven haar aandeel van 50% in de Sloecentrale 
te willen verkopen. PZEM onderzoekt momenteel welke scenario's er 
mogelijk zijn (koop/verkoop). De aandeelhouders hebben zelf een extern 
adviesbureau in de arm genomen om onafhankelijk onderzoek te doen naar 
de diverse mogelijke scenario's. Dit adviesbureau heeft inmiddels een 
rapport uitgebracht waarover begin 2020 een besluit genomen wordt in de 
raden en staten. Het vervolgtraject is nog onduidelijk maar zal naar alle 
waarschijnlijkheid in het eerste halfjaar van 2020 afgerond worden.  

Risico's  (t.b.v. 
risicoparagraaf)  - 

 

Eigen vermogen 
1-1-2019 

Eigen vermogen 
31-12-2019 

Vreemd 
vermogen 1-1-
2019 

Vreemd vermogen 
31-12-2019 

Resultaat 
2019 

€ 1.280.733   € 1.346.621 € 955.487 € 940.039 € 19.812 

(bedragen x € 1.000) 



 

12. Walcherse Archeologische Dienst 

Vestigingsplaats Middelburg, Vlissingen en Veere 

Doel Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het 
gemeentelijk archeologiebeleid. 

Betrokken partijen Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg. 

Bestuurlijk belang Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk 
archeologiebeleid. 

Financieel belang Met een eigen archeologiebeleid en -dienst voldoen we met relatief 
beperkte kosten aan de wettelijke eisen en besparen we tijd en kosten. 

Raadsprogramma Sport, cultuur en recreatie 

Jaarrekening 2019 
(bijdrage) € 71.197,43 

Ontwikkelingen 

Op basis van een wettelijke verplichting heeft de gemeente Veere (in 
samenwerking met de gemeenten Middelburg en Vlissingen) haar eigen 
archeologiebeleid. Dit beleid is in december 2015 geactualiseerd: er is een 
paragraaf Maritieme archeologie toegevoegd en de Archeologische kaarten 
bij de nota zijn geactualiseerd. In januari 2016 heeft de gemeenteraad de 
geactualiseerde nota archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-
2022 vastgesteld. Net als in voorgaande jaren heeft de WAD in 2018 het 
archeologiebeleid veelvuldig vertaald in de verschillende facetten van de 
ruimtelijke ordening: bijv. bestemmingsplannen, vergunningen, 
gebiedsontwikkelingen en -visies. Ten behoeve van verschillende 
ontwikkelingen, zowel vanuit de gemeenten als particulier, heeft de WAD 
ook regie uitgevoerd over onderzoeken en op kleine schaal ook zelf 
onderzoeken uitgevoerd. Een groot onderzoeksproject dat in 2019 liep, is 
de uitwerking van de opgraving in het Singelgebied in Domburg. 
Inspanningen bij omgevingsvergunningaanvragen zijn vooral gericht op het 
in overleg met de aanvrager komen tot een vorm van graven en funderen, 
waarbij zo min mogelijk archeologie bedreigd wordt. Het resultaat is 
tweeledig: archeologie blijft gespaard (behoud in situ) en de aanvrager hoeft 
geen onderzoek te laten doen. Dit spaart hem kosten. 
Op het gebied van publiekswerking heeft de WAD ook in 2019 gewerkt aan 
onderhoud van een eigen website (www.archeologiewalcheren.nl), artikels 
in nieuwsbladen en tijdschriften en lezingen voor verscheidene groepen. 
Daarnaast heeft zij ook een lesprogramma verder ontwikkeld voor het 
geven van workshops over archeologie op basisscholen. 

Risico's  (t.b.v. 
risicoparagraaf)  - 

 

Eigen vermogen 
1-1-2019 

Eigen vermogen 
31-12-2019 

Vreemd 
vermogen 1-1-
2019 

Vreemd vermogen 
31-12-2019 

Resultaat 
2019 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

/www.archeologiewalcheren.nl


 

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 

Beschrijving kapitaalgoederen 

Inleiding  
In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we aan hoe we omgaan met het beheren van 
onze kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen zijn objecten als wegen, bomen, bruggen, lichtmasten, 
gebouwen, riolering etc. We noemen het kapitaalgoederen omdat er veel van het vermogen, of met 
een ander woord kapitaal, van de gemeente inzit. 
  
Voor alle kapitaalgoederen stellen we beheerplannen op. Deze plannen actualiseren we iedere 5 tot 
10 jaar, afhankelijk van het soort kapitaalgoed. 
  
In die beheerplannen geven we een antwoord op de volgende vragen: 
* Wat moeten we beheren? We noemen dat in vaktermen het areaal.   
* Op welk niveau gaan we beheren? Of, met andere woorden: hoe netjes moet het er uit zien? 
* Welke maatregelen zijn daarvoor nodig? 
* Hoeveel gaat dat dan kosten? 
  
In deze paragraaf geven we per soort kapitaalgoed een toelichting op het beheerplan. In de toelichting 
staan de belangrijkste beheerdoelen en de actualiteit van het beheerplan. Ook geven we aan welke 
ontwikkelingen er spelen. 
  
Per beheerplan geven we aan welke middelen de gemeente in 2019 heeft ingezet voor de uitvoering 
(zowel in de exploitatie als in investeringen). Alle investeringen die voortkomen uit het lopende 
beheerplan nemen we in deze paragraaf op.Als er gedurende 2019 wijzigingen zijn geweest op het 
beheerplan, omdat we doelen niet halen of omdat zich onverwachte zaken voordoen, dan rapporteren 
we dat in het betreffende programma. 
  
Overzicht beheerplannen 

Beleidsterrein 
  

Looptijd 
Beheerplan 

Datumbesluitvorming 
beheerplan 

Herziening/ 
Evaluatie 

Duingebiedvoorzieningen 2018 -2022 Geactualiseerd februari 
2018 2021 

Gebouwen 2020 - 2023 Vaststelling februari 2020 2023 

Groen 2012 -2022 Vaststelling februari 2013 2021 

Openbare verlichting 2017 -2021 Vaststelling december 
2016 2022 

Riolering 2020 -2023 Vaststelling december 
2019 2022 

Stadshaven Veere 2014 -2023 Vaststelling juli 2015 2022 

Wegen 2017 –2020 Vaststelling oktober 2016 2021 

Civieltechnische 
kunstwerken                      2017 - 2020 Vaststelling oktober 2016 2021 

Tabel: Overzicht beheerplannen 
  
Algemene beheerdoelen Openbare Ruimte  
Met de term openbare ruimte bedoelen we de buitenruimte in kernen die voor iedereen vrij 
toegankelijk is. Die ruimte bestaat uit diverse elementen, zoals parken en plantsoenen, wegen, 



 

stoepen, parkeerplaatsen, lichtmasten, bruggen, etc. De beheerplannen die betrekking hebben op de 
openbare ruimte zijn: 
  
1. Groen 
2. Wegen 
3. Openbare verlichting 
4. Civieltechnische kunstwerken en de Stadshaven Veere 
5. Duingebied 
6. Riolering 
  
Alle data over beheer van onze “assets”, zoals we de bovengenoemde elementen ook wel noemen, 
beheren we in een digitaal systeem. Sinds twee jaar is dat een geïntegreerd programma waarin alle 
assets zijn opgenomen. 
  
Voor de inwoners zijn de diverse onderdelen minder relevant. Zij kijken veel meer naar hun omgeving 
als geheel. We hebben daarom voor het uiterlijk aanzien van de hele openbare ruimte ook een 
algemeen beheerdoel geformuleerd. We gebruiken hiervoor de Kwaliteitscatalogus Veere die is 
gebaseerd op de landelijke meetlat van het CROW. De Kwaliteitscatalogus Veere varieert van A 
(uitstekend) tot D (slecht). In het groenbeleidsplan 2012-2022 maken we onderscheid in 3 zones: 
  
Centrumzone – niveau A/B 
Woon/werkzone – niveau B/C 
Landschaps- en recreatie zone – niveau B/C 
  
In 2020 maken we een integrale visie op de Openbare Ruimte te maken. Deze visie gebruiken we als 
kapstok voor de actualisatie van de diverse beheerplannen die vanaf 2021 op de rol staan.   
  
Groen  
Actualiteit van het beheerplan  
Het Groen beleids- en beheerplan 2012-2022 is in februari 2013 door de Raad vastgesteld. Het plan 
omvat een groenstructuurvisie, een groenbeheervisie en een deel met de beschrijving van het 
geautomatiseerd groenbeheersysteem. Het plan loopt aan het einde van zijn looptijd en is op een 
aantal punten niet meer actueel. In het huidige plan is er niet voldoende aandacht voor thema’s als 
klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid en burgerparticipatie. 
  
Beheerdoelen  
In het plan gaan we uit van de kwaliteitsniveaus zoals vastgesteld in de Kwaliteitscatalogus Veere . 
  
Maatregelen  
Medewerkers van de gemeente en aannemers onderhouden dagelijks het groen. In de winter en het 
voorjaar voeren we groot onderhoud uit. Bosplantsoen dunnen we en bomen snoeien we. Versleten 
bomen en groenvakken vervangen we. We combineren deze werkzaamheden zoveel mogelijk met 
andere werkzaamheden, zoals wegonderhoud en rioolvervanging. 
  
Ontwikkelingen  
De kwaliteit van onze bomen neemt af. Diverse boomziektes bedreigen de bomen. Naast de al langer 
bekende iepenziekte en de kastanje bloedingsziekte rukt nu ook de essentaksterfte op. In 2019 is het 
boombeleidsplan vastgesteld. 
  
In het huidig beheerplan is er onvoldoende aandacht aan thema’s als duurzaamheid en biodiversiteit. 
Deze onderwerpen zijn de afgelopen jaren steeds actueler geworden. In de dagelijkse praktijk pakken 
we deze thema’s wel mee. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Bij de 
keuze van planten kijken we ook naar de meerwaarde voor insecten. In 2021 gaan we het beheerplan 
actualiseren om deze thema’s ook beleidsmatig te borgen.   
  
Resultaten 
De afgesproken kwaliteit is bijna overal gehaald. Omdat we geen chemische middelen meer 
gebruiken is het moeilijk om probleem onkruiden als kweekgras, heermoes etc. onder controle te 
houden. We hebben vaker dan in het verleden moeten kiezen voor tijdelijke braak of tijdelijk inzaaien 
met gras. 



 

  

Openbaar groen  Begroting 2019 

Begroting 
na 

wijziging 
2019 

Rekening 2019 

Exploitatiebedragen 671 719 721 

Tabel: Groenbeheerplan 
 
  
Wegen   
Actualiteit van het beheerplan 
De onderliggende visie voor wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. We 
hebben er toen voor gekozen om te werken volgens de landelijk methode “Rationeel Wegbeheer” van 
het CROW. In oktober 2016 is door de Raad het nieuwe wegbeheerplan 2017 tot en met 2021 
vastgesteld. In de meerjarenbegroting maakten we gedurende de looptijd middelen vrij voor de 
realisatie van het beheerplan. 
  
Beheerdoelen  
In 2019 gaan we voor ambitieniveau ‘C’. 
  
In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. We maken daarbij gebruik van de 
CROW methode “rationeel wegbeheer”. Deze methode kent vijf  categorieën; A+ (nieuw), A (goed), B 
(voldoende), C (binnen 2 jaar ingrijpen), D (achterstallig onderhoud). De doelstelling voor de 
planperiode is het opheffen van het achterstallig onderhoud. Alle wegen voldoen aan het einde van de 
planperiode minimaal aan niveau C. In juni 2018 is er opnieuw gemeten en was er bij 11 % van het 
wegareaal sprake van achterstallig onderhoud (D). In 2020 meten we opnieuw onze kwaliteit. 
  
Maatregelen  
Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma voor het groot 
onderhoud op. We kijken daarbij twee jaar vooruit. In dit programma houden we niet alleen rekening 
met de toestand van de weg, maar kijken we ook naar de riolering, het groen, verkeer, etc. Daarnaast 
voeren we klein onderhoud uit. 
  
Ontwikkelingen  
Door de aantrekkende economie en de krappe arbeidsmarkt staan prijzen en levertijden onder druk. In 
verband met de prijsontwikkelingen is de begroting 2020 het budget naar boven bijgesteld. 
  
Resultaten  
De kwaliteit van onze wegen is in 2019 niet gemeten. We doen dit pas weer in 2020. Het budget voor 
wegonderhoud is in tegenstelling tot de jaren daarvoor in 2019 volledig benut. Door uitvoeren van 
klein onderhoud zijn vele kleine schades aan wegen en trottoirs hersteld. In 2019 is er groot 
onderhoud uitgevoerd aan de wegen Burgvliet Oostkapelle, Middelburgseweg Buttinge, Bosweg 
Zoutelande, Molenweg Zoutelande en Vriezeveenseweg Gapinge. Daarnaast zijn de wegen in 
Mariekerke voorzien van een nieuwe slijtlaag. 
  

Wegbeheerplan Begroting 
2019 

Begroting 
na 

wijziging 
2019 

Rekening 
2019 

Exploitatiebedragen (exclusief uren) 933 933 937 

Tabel: Wegbeheerplan 
  
Openbare verlichting 
Actualiteit van het beheerplan  
In december 2016 stelde de Raad de tussentijdse actualisatie van het beleids- en beheerplan vast. 
Het beheerplan loopt van 2017 tot en met 2021. 



 

  
Beheerdoelen  
De komende jaren voorzien we de helft van alle lichtmasten van energiezuinige armaturen in 
combinatie met passief dimmen. Er is door problemen met de aannemer een achterstand ontstaan in 
de uitvoering hiervan. Door problemen met de aannemer is een achterstand ontstaan. In 2019 is er 
een nieuwe aannemer gevonden en is de achterstand ingehaald. In 2022 actualiseren we het 
beheerplan. 
  
In 2018 wilden we het aantal lichtmasten dat we beheren verminderen met 10%. Met andere 
wegbeheerders zijn hierover in 2018 afspraken gemaakt. De feitelijke overdracht vindt plaats in 2020. 
  
Maatregelen  
Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting kopen we als Zeeuwse overheden gezamenlijk 
in. Op basis van het beheerplan stellen we ieder jaar een uitvoeringsprogramma op. We stemmen de 
uitvoering zoveel mogelijk af op andere onderhoudswerkzaamheden. 
  
Ontwikkelingen  
In 2018 is er nieuw beleid vastgesteld voor licht en donker. Dit heeft beperkt effect op het beheerplan. 
In de uitvoering wijken we waar nodig af van het beheerplan om te voldoen aan het nieuwe beleid. De 
technische ontwikkelingen bij openbare verlichting gaan snel. Dit kan ook een reden zijn om het 
beheerplan tussentijds aan te passen. 
  
Resultaten  
Door het slecht functioneren van de vorige aannemer waren grote achterstanden ontstaan zowel in de 
afhandeling van storingen als het systematisch vervangen. In 2019 is de achterstand in het 
afhandelen van meldingen en storingen volledig ingelopen. Ook de vervanging verliep beter en er is 
een behoorlijke inhaalslag gemaakt. We liggen nog wel achter op de oorspronkelijke planning, we 
hopen die in 2020 in te halen. Het aandeel energiezuinige LED-verlichting is op 1 januari 2020 ruim 
40% van in totaal 5362 lampen. Begin 2019 was 28% van de openbare verlichting uitgevoerd in LED. 
  

Openbare verlichting  Begroting 
2019 

Begroting na 
wijziging 2019 Rekening 2019 

Investeringsbedragen 835 796 544 

Tabel: Beheerplan openbare verlichting 
  
Civieltechnische kunstwerken  
Actualiteit van het beheerplan  
In oktober 2016 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en trappen door 
de raad vastgesteld. Het plan loopt tot en met 2021. 
  
Beheerdoelen  
De doelstelling van het plan is om achterstallig onderhoud te voorkomen. Voor het uiterlijk van 
kunstwerken maken we gebruik van een zespuntenschaal. Niveau 1 is uitstekend en niveau 6 is zeer 
slecht. We streven naar niveau 4 (matig). Dit is het niveau waarop het object veilig te gebruiken is 
tegen de laagste onderhoudslast.  
  
Maatregelen  
Bij het onderhoud van kunstwerken kennen we 3 soorten onderhoud. Als een kunstwerk aan het einde 
van zijn levensduur is, voeren we of een renovatie uit of we vervangen het hele kunstwerk. Dit laatste 
noemen we vervangingsonderhoud. Verder voeren we jaarlijks regulier onderhoud uit op basis van 
een inspectie. En klein onderhoud op basis van meldingen. 
  
Ontwikkelingen  
Bij kunstwerken maken we (nog) gebruik van FSC-hardhout. Dit is niet duurzaam en ook moeilijk 
verkrijgbaar. Helaas hebben we nog geen goede alternatieven. De komende jaren gaan we 
experimenten doen met meer duurzame materialen. 
  
Resultaten  



 

Het onderhoud aan de kunstwerken is conform planning uitgevoerd. Het achterstallig onderhoud is 
volledig weggewerkt. Het areaal is opgenomen in de nieuwe beheersoftware. 
  

Civieltechnische kunstwerken  Begroting 
2019 

Begroting na 
wijziging 2019 Rekening 2019 

Exploitatiebedragen 76 76 76 

Tabel: Beheerplan civieltechnische kunstwerken 
 Gebouwenbeheer 
Actualiteit van het beheerplan 
In 2019 is het beheerplan geactualiseerd, het nieuwe beheerplan is in februari 2020 vastgesteld door 
de raad. Voor de uitvoering hiervan zijn in de begroting voldoende financiële middelen beschikbaar. 
  
Beheerdoelen  
Alle onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen doen we op basis van het 
“Beheerplan onderhoud gebouwen en bouwwerken”. In het beheerplan staan alle bestaande 
gemeentelijke gebouwen, maar ook bouwwerken zoals de stadsmuren van Veere. Per gebouw is 
bepaald wat het onderhoudsdoel is en op welk niveau we het gebouw onderhouden. Er zijn 6 niveaus 
van onderhoud: 6 is zeer slecht en 1 uitstekend.   
Het basisdoel is niveau 3. Dit houdt in dat we alle gebouwen voor zo min mogelijk kosten in stand 
houden. Voor het gemeentehuis kiezen we vanwege bedrijfszekerheid en representativiteit voor 
niveau 2. Voor overige gebouwen kiezen we voor niveau 4 of als we gebouwen op termijn af willen 
stoten of die nu geen functie hebben zelfs voor 5. 
  
Maatregelen 
Bij het onderhoud van gebouwen maken we onderscheid tussen 4 soorten onderhoud: 
1. Vervangingsonderhoud: een renovatie of het vervangen van het hele gebouw. 
2. Groot onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van daken of kozijnen. 
3. Regulier onderhoud: bijvoorbeeld schilderen of onderhoud aan verwarmingssystemen. 
4. Klein onderhoud: bijvoorbeeld het vervangen van lampen en het verhelpen van klachten. 
  
Ontwikkelingen   
In december 2016 stelde de raad het Uitvoeringsprogramma Accommodaties 2025 vast. In de 
begroting 2020 is het programma Maatschappelijke Voorzieningen vastgesteld wat in 2020 wordt 
uitgewerkt. Het ziet er wel naar uit dat we de komende jaren gebouwen met een maatschappelijke 
functie gaan vernieuwen of renoveren. Bij het opstellen van het beheerplan in 2019 is hier zoveel als 
mogelijk op geanticipeerd. 
In het Duurzaamheidsplan 2016 staat dat alle gemeentelijke gebouwen in 2030 minimaal 
energieneutraal moeten zijn. In het nieuwe beheerplan gaan we er vanuit dat we de werkzaamheden 
hiervoor zoveel mogelijk te combineren met geplande renovaties en onderhoud. Besparingen 
benutten we om nieuwe investeringen voor energiebesparing te dekken (revolving fund). 
  
Resultaat   
Het grootste deel van de geplande onderhoudsmaatregelen is uitgevoerd conform het beheerplan. Er 
waren geen onverwachte uitgaven. In 2019 hebben we de volgende projecten afgerond; 
  

 Renovatie van torens Serooskerke, Biggekerke, revisie uurwerken en garantie toren 
Domburg. 

 Renovatie stadsmuren-vestingwerken in Veere. 
 Ontwerp en bouw Openbaar toilet Roosjesweg Domburg. 
 Uitvoering geven aan vernieuwing van aanschijnverlichting monumenten. 
 Opnames voor nieuwe beheerplan gebouwen. 

  
Enkele projecten lopen wat langer door zoals het professionaliseren van het vastgoed, het borgen van 
de installatieverantwoordelijkheid en het energiezuiniger maken van de gemeentelijke gebouwen. Het 
laatste project wordt fasegewijs aangepakt zodat we de doelstelling van (bijna) energieneutraal in 
2030 kunnen realiseren. Veel van deze energie maatregelen worden meegenomen in de projecten 
van het Maatschappelijk Vastgoed; de uitvoeringsagenda is hiervan herijkt in november 2019.  
  



 

Gebouwenbeheer  Begroting 
2019 

Begroting na 
wijziging 

2019 
Rekening 2019 

Stand per 1-1-2019                          609 609 609 

Exploitatiebedragen  toevoeging aan de 
voorziening 1.093 1.107 1.107 

Uitgaven                                                1.232 1.232 883 

Saldo                                                        470 484 833 

Tabel : Gebouwenbeheerplan 
  
Riolering  
Actualiteit van het beheerplan  
Voor de planperiode 2020-2023 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) in december 
2019 door de raad vastgesteld. 
  
Beheerdoelen   
Volgens de Wet milieubeheer hebben we een zorgplicht voor riolering. Het verbreed Gemeentelijk 
Rioleringsplan (vGRP) geeft aan hoe we hier vorm aan geven. De belangrijkste doelen zijn: 
* vuil water in het oppervlaktewater zo veel mogelijk voorkomen; 
* (grond)wateroverlast zo veel mogelijk voorkomen. 
  
In het vGRP staat ook hoe we omgaan met de (grond)waterhuishouding. De technische uitwerking 
vindt plaats in operationele plannen. In het GRP anticiperen we op een aantal ontwikkelingen. De 
belangrijkste ontwikkeling is de klimaatontwikkeling: meer wateroverlast, maar ook meer perioden van 
droogte. 
  
Maatregelen  
Voor het onderhoud van alle elementen uit het vGRP kennen we een breed pakket aan 
onderhoudsmaatregelen. We zorgen voor vervanging of renovatie van riolen, gemalen, drainage, etc. 
als ze aan het einde zijn van hun levensduur. Daarnaast voeren we regulier onderhoud uit. Bijna altijd 
doen we dit via uitbesteding met meerjarige contracten. Hierbij kunt u denken aan het laten reinigen 
van riolen en gemalen, het legen van kolken, etc. Klein onderhoud (zoals het verhelpen van 
verstoppingen en storingen) besteden we gedeeltelijk uit, maar doen we ook voor een deel met onze 
eigen medewerkers. 
  
Naast onderhoud doen we ook veel aanpassingen aan het rioolstelsel. We maken het robuuster, 
zodat de risico’s op vervuiling en wateroverlast niet groter worden. 
  
Ontwikkelingen  
Het veranderende klimaat vraagt om een openbare ruimte die flexibeler is en minder kwetsbaar voor 
extreme weersomstandigheden (te droog of te nat). We moeten inspringen op deze ontwikkelingen. In 
het nieuwe vGRP is klimaatadaptatie een belangrijk onderwerp. 
  
Resultaten  
Alle geplande werkzaamheden en investeringen zijn binnen budget uitgevoerd. Een aantal 
investeringen zijn uitgesteld, één als gevolg van vertragingen bij de nutsbedrijven en één door 
perikelen rondom illegale in gebruik name gemeentegrond.  Er waren geen grote knelpunten in het 
functioneren van het stelsel. 
  

Riolering Begroting 
2019 

Begroting na 
wijziging 

2019 

Rekening 
2019 



 

Investeringsbedragen 783 783 718 

Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan  
  
Duingebiedvoorzieningen 
Actualiteit van het beheerplan 
In 2018 is het beheerplan tegelijk geactualiseerd met de nieuwe opdracht van de 
onderhoudswerkzaamheden aan de Stichting Strandexploitatie Veere. Dit was een cijfermatige 
actualisatie, de beheerdoelen zijn ongewijzigd. In 2018 stelde het college dit beheerplan vast. Het 
beheerplan heeft weer een looptijd van 4 jaar. 
  
Beheerdoelen  
Het beheerplan Strand en Duingebied voorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van 
de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft de duinovergangen, 
wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken, etc. In het plan staat welke kwaliteit de 
voorzieningen moeten hebben, welke kosten ermee zijn gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of 
SSV). 
  
We hanteren in dit beheerplan ook de meetlat van CROW: van A+(zeer goed) tot D (slecht). Net als in 
de kernen kiezen we voor niveau B (voldoende) en op in het zicht lopende locaties voor A. 
  
Maatregelen  
De SSV doet het regulier en klein onderhoud aan de voorzieningen op basis van hun 
inbestedingsopdracht. De gemeente vervangt en renoveert de paden en trappen. 
  
Ontwikkelingen   
We gebruiken nog steeds tropische hardhout (FSC) omdat er nog geen goede alternatieven 
beschikbaar zijn. In 2018 en 2019 is een studie gedaan naar de mogelijkheden voor een nieuwe meer 
duurzame duinovergang; de duinovergang 2.0. Deze nieuwe techniek is nog niet in praktijk toegepast. 
  
Resultaten 
De Stichting Strandexploitatie Veere heeft het dagelijkse en klein onderhoud conform afspraken 
uitgevoerd. Er is door de eigen organisatie groot onderhoud uitgevoerd aan drie duinovergangen en er 
is een aantal kilometer duinpad vervangen. Begin 2020 is een besluit genomen over de aanleg van 
een duurzame en innovatieve duinovergang bij het Schermershoofd. 
  

Duingebied-voorzieningen Begroting 
2019 

Begroting na 
wijziging 2019 

Rekening 
2019 

Exploitatiebedragen 239 380 378 

Tabel: Beheerplan duinvoorzieningen  
  
Stadshaven Veere 
Actualiteit van het beheerplan  
Voor het onderhoud van de Stadshaven is een apart beheerplan. Dit plan is in 2015 vastgesteld. Het 
plan heeft een looptijd tot en met 2022. Een deel van het onderhoud is overgedragen aan de jachtclub 
Veere. 
  
Beheerdoelen  
We willen de historische haven bewaren en in stand houden. 
  
Maatregelen  
Alle jachthavenvoorzieningen zijn in erfpacht overgedragen aan de jachtclub. De gemeente zorgt voor 
de overige kades, keerwanden, etc.  
  
Ontwikkelingen  
In 2018 zijn we gestart met de renovatie van de kademuren. In 2020 ronden we deze werkzaamheden 
af. 
  



 

Resultaat 
In 2019 is de renovatie van de kademuren vervolgd. Waar nodig zijn ook de vloedpalen en andere 
houten delen vervangen. 

Stadshaven Veere Begroting 2019 Begroting na wijziging 
2019 Rekening 2019 

Exploitatiebedragen 46 46 46 

Tabel: Beheerplan Stadshaven Veere 



 

Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen 

Beschrijving 

Inleiding  
De gemeente Veere ziet het belang van risicomanagement. Zo beheersen we de risico’s die de 
bedrijfsvoering kunnen belemmeren. In deze paragraaf leggen we een relatie tussen de risico’s en de 
financiële weerstand. 
  
Deze paragraaf is een onderdeel van het risicomanagementproces en geeft inzicht in het 
weerstandsvermogen van de gemeente Veere. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële 
draagkracht van de gemeente als zich tegenvallers voordoen. 
  
De paragraaf geeft in het kort weer waar de uitgangspunten van risicomanagement zijn vastgelegd 
(beleid) en uit welke componenten het weerstandsvermogen bestaat. Verder geven we inzicht in de 
opbouw van het risicoprofiel (de gesignaleerde risico’s), de opbouw van de weerstandscapaciteit (vrije 
middelen om de gesignaleerde risico’s in financiële zin op te kunnen vangen), het 
weerstandsvermogen (koppeling van de risico’s en de weerstandscapaciteit) en de kengetallen. 
  
Risicomanagementbeleid  
Het beleid (uitgangspunten en werkwijze) dat de gemeente voert ten aanzien van risico-management 
staat in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. 
  
De gemeente is verplicht zowel in de programmabegroting als in de programmarekening de risico’s te 
vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. 
In de beleidsnota is ook vastgelegd dat we in de bestuurlijke rapportages rapporteren over de 
financiële positie. Bij het opstellen van de programmabegroting, de bestuurlijke tussenrapportages en 
jaarrekening moet er een zo goed mogelijk beeld van kwantificeer-bare risico’s aanwezig zijn. Dat 
betekent niet dat in de gemeentelijke huishouding geen financiële risico’s meer aanwezig zouden zijn. 
Net als iedere andere organisatie heeft ook de gemeente bij het uitvoeren van haar taken te maken 
met onzekerheden die kunnen leiden tot (financiële) nadelen. 
 
Wat is weerstandsvermogen?  
Het weerstandsvermogen bestaat uit: 

 De weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente 
beschikt om niet begrote kosten te dekken. 

 Alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis 
kunnen zijn. 

  
Voorwaarden in een continu proces  
Risicomanagement heeft op het niveau van de raad, het college en het ambtelijk management een 
structurele plek gekregen binnen de planning- en controlcyclus. 
  
Eén van de voorwaarden voor een adequaat risicomanagement is dat bestuurlijke doelstellingen voor 
programma’s, strategische projecten en grondexploitaties helder zijn. Verder is het noodzakelijk dat 
zowel bestuur als management zich bewust zijn dat risicomanagement onderdeel is van het normaal 
besturen en managen van de gemeente. Dit betekent dat we het inventariseren van risico’s, het 
inschatten ervan en het treffen van beheersmaatregelen voortdurend in de praktijk toepassen. 
  
Risico-inventarisatie  
We hebben de risico’s systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Er zijn 75 risico’s in beeld 
gebracht. Verder is inzichtelijk wat de risicoscore (kans x gevolg) is voor en na het implementeren van 
beheersmaatregelen. Om een risicoweging mogelijk te kunnen maken zijn alle risico’s gewogen op 
kans van voorkomen en financieel gevolg. Voor de kans en het gevolg zijn scoreklassen gedefinieerd 
waardoor de uiteindelijke risicoscore ligt tussen de 0 (minimaal) en 25 (maximaal). De gemiddelde 
risicoscore voor de gemeente is 6,4. 
  
Beheersmaatregelen  
We vergelijken de gemiddelde risicoscore (kans x gevolg) voor en na de maatregelen, wat de invloed 
van de gedefinieerde beheersmaatregel laat zien. De getroffen maatregelen zijn bedoeld om óf de 
kans van een risico te verlagen óf de gevolgen te reduceren. Hierdoor neemt de risicoscore af en zal 



 

de totale impact van de risico’s op de organisatie afnemen. Beheersmaatregelen zijn te 
onderscheiden in twee categorieën: financieringsmaatregelen en control-maatregelen. 
  
Een financieringsmaatregel is een maatregel waarbij het risico niet gereduceerd wordt, maar dat er 
financieel gezien dekking voorhanden is als het risico zich daadwerkelijk voordoet. Om 
risicomanagement effectief te laten zijn is het daarnaast wenselijk om bij het benoemen van 
beheersmaatregelen ook te kijken naar ‘control-maatregelen’. Dit zijn maatregelen die de kans van 
optreden of de directe gevolgen van een risico kunnen reduceren. 
  
De risicokaart  
  
Om meer inzicht te krijgen in de spreiding van de risico’s naar kans, optreden en gevolg, gebruiken we 
de risicokaart (zie hieronder). De nummers gevende aantallen risico’s weer die zich in het 
desbetreffende vak van de risicokaart bevinden. Dit maakt inzichtelijk hoe de risico’s zijn verdeeld 
over het groene, oranje en rode gebied. 
  

 
  
Een risicoscore in het groene gebied, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. 
Risico’s die in het oranje gebied zitten vragen om aandacht. Ze vormen individueel nog geen reëel 
gevaar voor de continuïteit van de organisatie, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een 
bedreiging gaan vormen. Het is aan te raden niet te lang te wachten met het uitvoeren van 
beheersmaatregelen. 
  
Uit de risicokaart blijkt dat er zich relatief veel risico’s in de groen en oranje zone bevinden 
(onder/midden) in de risicokaart. Bij beheersing van deze risico’s die veel voorkomen kunnen we op 
korte termijn kostenreductie realiseren. Op langere termijn kunnen we serieuze bedreigingen van de 
continuïteit van de bedrijfsvoering voorkomen. Een risico dat zich in het rode gebied bevindt, vereist 
directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt. 
  
Weerstandscapaciteit  
Met het risicoprofiel van de gemeente Veere kunnen we bepalen hoeveel geld nodig is om alle risico’s 
te kunnen financieren. De benodigde weerstandscapaciteit berekenen we met een risicosimulatie. 
Uitgangspunt hierbij is een statistische benadering die er van uit gaat dat nooit alle risico’s zich én 
tegelijk, én in hun maximale omvang voordoen. Door deze benadering kunnen we op een 
verantwoorde manier minder vermogen aanhouden. In totaal zijn er voor de gemeente 75 risico’s 
geïdentificeerd en gekwantificeerd. Als we rekening houden met de kans op voorkomen en verwacht 
geldelijk gevolg stellen we vast dat van de simulaties het totale risicobedrag ca € 5,3 miljoen bedraagt. 
  
Risico top 10  



 

In de hiernavolgende tabel geven we de top 10 risico’s van de gemeente Veere weer, gerangschikt 
naar financiële impact. Het percentage geeft in grote lijnen de weging van het betreffende risico aan 
t.o.v. het totaal aan risico’s. 
  

  Risico Gevolgen Invloed 2020 

1 

Het niet uitwerken van 
diverse onderdelen van het 
project/programma Veelzijdig 
Veere en Oostwatering. 

Tijdens de uitwerking van de onderdelen 
zal blijken of de diverse onderdelen c.q. 
de gestelde doelen al dan niet budgettair 
neutraal uitvoerbaar zijn. Het niet 
verbeteren van de ruimtelijke en 
cultuurhistorische kwaliteit van de 
historische stad Veere en omgeving. 

12,1% 2 

2 Uitvoeren van de Jeugdwet, 
WMO en Participatiewet. 

Er is sprake van open einde regelingen. 
Het jaarlijkse budget is ontoereikend om 
de voorzieningen en uitvoeringskosten te 
betalen. 

11,6% 1 

3 Afhankelijkheid van 
leveranciers ICT. 

Door de afhankelijkheid van voornamelijk 
één leverancier lopen we risico wanneer 
deze failliet gaat. Bij faillissement van een 
leverancier functioneren systemen niet 
meer en moeten we extra kosten maken 
om alles weer op de rit te krijgen. 

9,2% 3 

4 Algemene uitkering 
gemeente-fonds. 

Er komt een herziening van de verdeling 
van het gemeentefonds aan die negatieve 
herverdeel-effecten kunnen hebben. Dit 
kan een begrotingstekort tot gevolg 
hebben. 

5,5% 5 

5 Schadevergoedingen betalen 
na rechterlijke uitspraak. 

In de praktijk komt het voor dat er in 
juridische zaken met bedrijven de rechter 
een schadeclaim toekent (bijvoorbeeld 
i.v.m. derving van inkomsten). 

5,4% 6 

6 
Het (niet) nakomen van 
gewekte verwachtingen in de 
samenleving. 

Er ontstaat een slecht imago als we niets 
met plannen uit samenleving doen. Als 
we wel geheel of gedeeltelijk voldoen aan 
verwachting kan dit leiden tot hogere 
kosten. 

3,6% 7 

7 Schade door extreem hoog 
water. 

Hierdoor kan er schade ontstaan aan 
duinovergangen en –trappen. Tevens is 
de toegankelijkheid van de stranden in 
het geding. 

3,3%  N 

8 

Verhoging van de jaarlijkse 
bijdrage per inwoner aan 
gemeenschappelijke 
regelingen. 

Op verschillende manieren proberen we 
grip te krijgen op gemeenschappelijke 
regelingen. Er kan sprake zijn van een 
overschrijding van de begroting met een 
hogere bijdrage voor de deelnemers. 
Gevolg hiervan kan zijn een 
begrotingstekort. 

3,3% 6 



 

9 Bodemverontreiniging. 
Regelmatig worden we geconfronteerd 
met onvoorziene historische 
verontreiniging in de ondergrond. 

3,3% 8 

10 
Hogere aanneemsom dan 
geraamd als gevolg van 
marktontwikkeling. 

O.a. op het gebied van vastgoed is er 
sprake van marktwerking en bestaat het 
risico dat er aanvullend budget nodig is 
om doelen te bereiken. 

2,6% 10 

Tabel: Top 10 risico’s rekening 2019. 
  
De top 10 is ten opzichte van de laatste rapportage gewijzigd. Dit komt door nieuwe risico’s en een 
wijziging in kwantificering van bestaande risico’s. In bovenstaande tabel staat in de kolom 2019 de 
positie in de top 10 in de begroting 2020 (opgesteld in het najaar 2019). Met een (N) betekent een 
nieuw risico in de top 10 van 2019. In vergelijking met de begroting 2020 is het volgende risico’s 
nieuw: 

 Schade door extreem hoog water aan duinovergangen en –trappen. 
Het volgende risico’s is er nog wel maar staan niet meer in de top 10: 

 Grondexploitaties (marktwaarde versus boekwaarde); voor Serooskerke-Oost en Aagtekerke 
zijn in 2019 grondexploitaties vastgesteld. 

  
Risico’s en weerstandscapaciteit  
Om de risico’s te kunnen opvangen is het van belang dat de gemeente over een buffer beschikt die 
hiervoor voldoende is, de zogenaamde weerstandscapaciteit. 
  
Onbenutte belastingcapaciteit  
Hieronder verstaan we de mogelijkheid die de gemeente heeft om de belastingen te verhogen. Bij 
tarieven waar kostendekking een rol speelt is van onbenutte belasting-capaciteit sprake, als er nog 
geen volledige kostendekking is gerealiseerd. Aan de hoogte van de overige tarieven is theoretisch 
geen bovengrens gesteld; de gemeente kan deze echter niet tot in het oneindige verhogen. De 
onbenutte belastingcapaciteit maakt geen onderdeel uit van de berekening van de 
weerstandscapaciteit. 
  
Onvoorziene uitgaven  
Voor onvoorziene uitgaven zijn in de begroting jaarlijks bedragen opgenomen van € 100.000 voor 
eenmalige en jaarlijks € 25.000 tot en met 2022 voor structurele uitgaven. 
  
Vrij besteedbare reserves  
Als vrij besteedbare reserves beschouwen wij de algemene reserves.   
  
Stille reserves  
Van stille reserves is sprake wanneer de marktwaarde van bepaalde activa hoger is dan de op de 
balans opgenomen boekwaarde. De aanwezigheid van dergelijke stille reserves is een onvermijdelijk 
gevolg van het voorschrift dat de boekwaarde van de activa gebaseerd moet zijn op de historische 
kostprijs. Voorzichtigheidshalve nemen wij deze stille reserves niet mee in de berekening van de 
weerstandscapaciteit. 
  
De beschikbare weerstandscapaciteit is als volgt bepaald: 
  

weerstandscapaciteit per 31/12 
(x1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

algemene reserve 21.070 19.452 16.770 16.331 16.005 16.058 

bestemmingsreserves 0 0 0 0 0 0 

onvoorzien 0 0 134 181 210 235 



 

beschikbare weerstandscapaciteit 21.070 19.452 16.905 16.512 16.215 16.293 

gemiddeld in jaar x 21.170 20.261 18.178 16.708 16.364 16.254 

Tabel: weerstandscapaciteit (x € 1.000) 
  
Wijzigingen in weerstandscapaciteit  
In deze paragraaf presenteren wij een onderbouwing van de beschikbare weerstandscapaciteit. De 
weerstandscapaciteit geeft een gewijzigd beeld ten opzichte van de begroting 2020. Dit komt 
voornamelijk door wijzigingen in de geplande bestedingen ten laste van de van de algemene reserve. 
  
Weerstandsvermogen: koppeling weerstandscapaciteit en financiële risico’s  
In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. In deze 
paragraaf leggen we een relatie tussen deze twee componenten om het weerstandsvermogen van de 
gemeente Veere te bepalen. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, 
kunnen we afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening 
vormt het weerstandsvermogen. 
  
                                                                      Beschikbare weerstandscapaciteit 
Ratio Weerstandsvermogen =       -------------------------------------- 
                                                                        Benodigde weerstandscapaciteit 
  
Voor Veere betekent dit, gebaseerd op de gemiddelde weerstandscapaciteit in 2023, een ratio van € 
16,3 / € 3,9 = 4. Als we de huidige omvang van het risicoprofiel afzetten tegen de gemiddelde 
weerstandscapaciteit in de komende jaren, zien we dat de ratio zich als volgt ontwikkelt: 
  

Bron/Jaarschijf 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

kadernota 2017 5,2 5,1 5,0 5,9     

Begroting 2018 6,6 6,0 5,8 5,7 5,7   

Jaarrekening 2017 4,8 5,6 6,1 5,7 5.5   

begroting 2019 0,0 5,4 5,0 4,5 4,4   

Jaarrekening 2018 5,2 4,5 3,9 3,7 3,7   

Begroting 2020 0,0 0,0 4,1 3.6 3,6 3,5 

Jaarrekening 2019 0,0 5,1 4,6 4,2 4,2 4,1 

Tabel: Ratio weerstandsvermogen 
  
Beoordeling weerstandsvermogen 
Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen maken wij gebruik van de volgende 
waarderingstabel: 
  
  

Beoordelingstabel weerstandsvermogen 

Klasse Ratio Betekenis 

A > 2 Uitstekend 

B 1,4 - 2,0 Ruim voldoende 



 

C 1,0 - 1,4 Voldoende 

D 0,8 - 1,0 Matig 

E 0,6 - 0,8 Onvoldoende 

F < 0,6 Ruim onvoldoende 

  
Gelet op ratio van 4 in 2023 betekent dit dat, ondanks een dalende reeks, het weerstandsvermogen 
uitstekend is en ligt boven de streefnorm (voor Veere 1,4 – 2,0). 
  
In de begroting 2020 is een voorstel gedaan en aangenomen om het beleid met betrekking tot het 
weerstandsvermogen te wijzigen. Concreet betekent dit dat we de bestemmingsreserves niet meer 
meenemen in de berekening van het weerstandsvermogen. Daar is in deze berekeningen al rekening 
gehouden. 
  
Een opmerking bij deze berekening is dat bij de begroting 2020 is besloten om de opbrengst 
precariobelasting voor kabels en leidingen te bestemmen voor de investeringen in maatschappelijke 
voorzieningen. Deze opbrengst maakt nu nog onderdeel uit van de algemene reserve. 
In de nota reserves en voorzieningen 2020, die nog niet is vastgesteld door de raad, is een voorstel 
opgenomen om de over te boeken kredieten af te zonderen van de algemene reserve in een aparte 
bestemmingsreserve. 
Beide besluiten effectueren we in 2020 en betekenen een mutatie in de algemene reserve. Het 
weerstandsvermogen daalt hierdoor, maar is nog steeds ruim boven de streefnorm blijft. 
  
Kengetallen 
Het financieel beeld dat uit kengetallen naar voren komt is belangrijk voor het inzicht in de financiële 
positie. 
In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zijn nu in totaal vijf financiële 
kengetallen opgenomen. De provinciale toezichthouders hebben een normering aangegeven (zie 
onderstaande tabel. 
  
1. Netto-schuldquote 
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 
middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de 
exploitatie drukken. We zien een stijging van het percentage wat mede verband houdt met 
voorgenomen investeringen. Het percentage blijft ruim binnen de norm. 
2. De solvabiliteitsratio 
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële 
verplichtingen te voldoen. De percentages worden als gemiddeld gezien. 
3. Grondexploitatie 
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. In 
2016 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden, waardoor de categorie niet in exploitatie genomen 
gronden (NIEGG) niet meer bestaat. De bedragen die voorheen onder NIEGG vielen zijn nu op de 
balans opgenomen als immateriële vaste activa of materiële vaste activa. De commissie BBV geeft 
aan dat in de berekening NIEGG op 0 gezet moet worden. Dit geeft een sterke daling van het 
kengetal grondexploitatie te zien ten opzichte van eerdere begrotingen. 
4.Structurele exploitatieruimte 
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of 
provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele 
daling van de lasten daarvoor nodig is. 
5. Belastingcapaciteit 
De definitie van het kengetal belastingcapaciteit is: Woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t 
(het begrotingsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (het jaar voorafgaand aan het 
begrotingsjaar) uitgedrukt in een percentage. Deze kengetallen zijn ook in de paragraaf Lokale 
heffingen opgenomen. Uit deze percentages blijkt dat we ook hier binnen de minst risicovolle norm 
van de toezichthouder blijven. 
De kengetallen worden in onderstaande tabel weergegeven. 



 

  

 
  
Coronacrisis 
De uitbraak van het coronavirus COVID-19 eind februari 2020 heeft grote impact op de Nederlandse 
samenleving en ook op onze gemeente. Bij het nemen van maatregelen stond en staat nog steeds de 
gezondheid van onze medewerkers en anderen voorop. 
Vanaf het begin van de crisis hebben wij zowel bestuurlijk als ambtelijk een belangrijke rol in de 
crisisorganisatie van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Naast deze actieve inbreng provinciaal, zijn 
we zelf vanaf het begin ook zeer actief. In de ambtelijke werkgroep Corona hebben we alle belangrijke 
disciplines bij elkaar gebracht. De werkgroep richt zich vooral op de continuïteit van het werk en de 
personele zorg. Tussen de werkgroep en de VRZ vindt regelmatig afstemming plaats. 
Wij hebben de afgelopen periode meerdere besluiten genomen over noodmaatregelen. Deze waren 
gericht op steun aan ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen. 
Wij hebben de (mogelijke) gevolgen van de Coronacrisis in beeld. Uiteraard voor zover nu mogelijk is. 
Veel is nog onduidelijk. Dit geldt ook voor de financiële gevolgen voor onze gemeente. We houden de 
(extra) kosten en urenbesteding bij. De komende tijd moet duidelijk(er) worden wat de Coronacrisis 
voor ons financieel betekent of kan beteken en welke maatregelen we verder kunnen nemen. 
Wij zien de (mogelijke) gevolgen op meerdere gebieden zoals de dienstverlening, de 
beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering en de bedrijfsvoering. Deze gebieden hebben naast een 
inhoudelijke kant ook een financiële kant. 
We hebben nu nog geen zicht op de financiële gevolgen van de crisis. We weten niet hoelang de 
crisis gaat duren en wat de effecten hiervan zijn.  
We hebben wel de risicogebieden in beeld en wat de (mogelijk) financiële gevolgen zijn. Wij noemen 
in onderstaand overzicht een aantal risicogebieden met risico’s. 
1 Participatiewet/BUIG. De werkloosheid neemt fors toe. Dit heeft nu al geleid tot meer verzoeken om 
een bijstandsuitkering. Het aantal verzoeken zal verder toenemen verstrekken. Dit leidt tot hogere 
kosten die wij (nog) niet geraamd hebben. 
2 Sociaal Domein. Er is een toename van zorg te verwachten. Dit zal mogelijk in uitdrukking komen 
van meer inwoners die behoefte aan zorg nodig hebben, Anderzijds is er ook een stijging/uitbreiding 
te verwachten van bestaande zorg bij bestaande klanten. Ook de inkomsten dalen. Een voorbeeld 
hiervan is dat de eigen bijdragen abonnementstarieven twee maanden niet geïnd worden. 
3 Schuldhulpverlening. Inwoners verliezen hun baan en de inkomensachteruitgang kan leiden tot 
meer schuldenproblematiek met hogere kosten als gevolg. 
4 Bijzondere bijstand. Meer inwoners in de bijstand (zie 1) leidt ook tot meer mensen die een beroep 
doen op de bijzondere bijstand. Dit leidt weer tot hogere kosten. 
5 Gemeentefonds. Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. De effecten van de 
Coronacrisis op het gemeentefonds zijn niet te voorspellen is. In de zogenaamde meicirculaire van het 
rijk ontvangen wij actuele informatie over de uitkeringen in het gemeentefonds.  
6 Eigen inkomsten. Door minder bezoek aan onze gemeente hebben we minder parkeeropbrengsten. 
De maatregelen in de toeristische sector leiden tot minder opbrengst toeristenbelasting. Verder 
verwachten we door onder andere faillissementen minder belastingopbrengsten. Ten slotte 
verwachten we dat inkomensachteruitgang van inwoners zal leiden tot meer kwijtscheldingen van 
belastingen waardoor de opbrengst minder wordt. 
7 Grondexploitatie. De Coronacrisis kan leiden tot minder grondverkopen dan gepland. Dit leidt tot 
renteverlies op de grondexploitatie. Mogelijk dat we geplande infrastructurele werken kunnen 
uitstellen. 



 

8 Verbonden partijen. De crisis heeft ook gevolgen voor onze gemeenschappelijke regelingen en 
andere samenwerkingsverbanden. Ook die brengen de (financiële) gevolgen in beeld. Zoals 
bijvoorbeeld bij de Veiligheidsregio Zeeland, GGD en Orionis. 
9 Gesubsidieerde instellingen. Wij verwachten verzoeken om extra financiële steun van verenigingen, 
stichtingen en andere organisaties die subsidie van ons ontvangen. Naast mogelijk meer subsidies 
vallen ook subsidie (gedeeltelijk) weg omdat bijvoorbeeld gesubsidieerde activiteiten niet doorgaan. 
10 Gewaarborgde geldleningen. Mogelijk doen organisaties wegens financiële problemen een beroep 
op de garantie die wij verleend hebben. 
11 Bedrijfsvoering: o.a. faciliteiten thuiswerken en meer personele capaciteit voor uitvoeren 
maatregelen, ziekte en opnemen verlof na crisis. 
Wij verwachten dat niet alle effecten (volledig) in 2020 zullen vallen. Bepaalde effecten kunnen later 
optreden.  
Een speciale werkgroep op landelijk niveau brengt in beeld welke informatie nodig is voor het bepalen 
van een reële compensatie. 
Wij hanteren nu de volgende uitgangspunten: 
1 het rijk vergoedt een gering deel van de hogere kosten en gederfde inkomsten. 
2 de meerkosten dekken we waar mogelijk met bestaande budgetten. 
3 De financiële effecten die overblijven, komen ten laste van het begrotingsresultaat/ algemene 
reserve. 
4 Bij het financieel perspectief 2021-2024 (kadernota) presenteren we een herstelplan voor de 
algemene reserve. 
Bij het opmaken van de jaarrekening hebben wij onvoldoende informatie om op basis van het 
bovenstaande voor onze gemeente een financiële risicoberekening te maken. Wij blijven de landelijke 
ontwikkelingen en de (financiële) impact voor onze gemeente op de voet volgen. Wij informeren de 
raad in de P&C cyclus en op andere momenten als dat nodig is. 
  



 

Paragraaf grondbeleid 

Paragraaf grondbeleid 

In 2016 is de nota grondbeleid voor de Gemeente Veere vastgesteld. 
  
Uit oogpunt van gewenste financiële transparantie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid tot 
vergroting van de slagvaardigheid bij het uit te voeren grondbeleid, is een grondbedrijf  gevormd. Het 
grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting, het daarin voorgestane beleid en biedt de 
gemeenteraad een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van financiële 
middelen ter dekking van de gemeentebegroting mogelijk. 
  
In 2012 is de structuurvisie Gemeente Veere 2025 vastgesteld. Dit is het belangrijkste document dat 
op hoofdlijnen de ruimtelijke inrichting van de gemeente uiteenzet en laat zien hoe dat bereikt kan 
worden. Het is een visie die richtinggevend is voor het bestuur maar niet een (voor de burger) juridisch 
bindend instrument. 
  
Relevante regelgeving 
Er is geen concrete wetgeving die aangeeft hoe een gemeente grondbeleid moet voeren.Er zijn wel 
verschillende wetten die van toepassing zijn op het grondbeleid ook voor de Gemeente Veere: 

 Gemeentwet (dualisme); 
 Wet ruimtelijke ordening; 
 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV); 
 Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen; 
 Onteigeningswet; 
 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg); 
 Omgevingswet; 
 Europese wetgeving. 

  
Gemeentelijke voorkeur grondbeleid 
Voor de Gemeente Veere zijn alle vormen van grondbeleid (actief, faciliterend of een mengvorm) in 
principe hanteerbaar. De feitelijke keuze voor een specifieke vorm van grondbeleid is afhankelijk van 
de situatie. 
  
Op basis van de doelstellingen van de woonvisie Veere 2025 en het woningbouwprogramma streeft 
de gemeente in alle kernen te komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt met een 
kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. Dit betekent: 

 Opvang van de natuurlijke groei; 
 Binden van starters; 
 Verleiden van nieuwkomers; 
 Behouden van een goede sociale woningvoorraad; 
 Aandacht voor levenloopbestendige en duurzame woningen. 

  
Volgens de laatste rapporten is de verwachting dat tot en met 2029 het aantal huishoudens in Veere 
nog groeit met 250 stuks t.o.v. 2019. In de periode 2030-2040 gaat het aantal huishoudens krimpen 
totdat het er in 2040 slechts 20 meer zijn t.o.v. 2019. 
  
Bedrijventerreinbeleid 
Op basis van de gemeentelijke en provinciale regels worden bedrijventerreinen gerealiseerd met als 
beleidspijlers lokale bedrijvigheid huisvesten en lokale initiatieven ondersteunen. Algemeen 
uitgangspunt is een centrale, geconcentreerde ontwikkeling van de bedrijvigheid. In voorkomende 
gevallen wordt voor kerngebonden/lokale bedrijven een verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van 
de kern nagestreefd. 
  
Grondverkoop 
Per plan wordt de wijze van uitgifte van vrije bouwkavels door het college vastgesteld. Systemen die 
in aanmerking komen zijn: 

 Loting na inschrijving; 
 Bepaling volgorde na inschrijving op basis van (vooraf aangegeven) criteria; 
 Verkoop aan hoogste bieder na inschrijving; 



 

 Indien er resterende kavels zijn op volgorde van binnenkomst. 
  
Grondprijsbeleid 
Het grondprijsbeleid van de Gemeente Veere dient een vijftal doelen: 

 Transparantie; 
 Marktconformiteit; 
 Eerlijke concurrentie en gelijke kansen; 
 Bijdragen aan doelstellingen ten aanzien van aanverwante gemeentelijke beleidsterreinen 

zoals volkshuisvesting, monumentenzorg, stedenbouw, etc.; 
 Maatwerk. 

  
Risico’s in de grondexploitatie 
Als algemene risico’s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden: 

 Conjunctuur en renterisico’s wanneer de vraag naar bouwgrond inzakt; 
 Het niet tijdig kunnen verwerven van gronden, een actieve rol van de private sector op de 

grondmarkt en stijgende aankoopprijzen; 
 Milieurisico’s; 
 Planschadeclaims; 
 Archeologische belemmeringen; 
 Politieke besluitvorming/nieuwe wetgeving. 

  
Deze risico’s worden steeds in beeld gehouden en zo nodig verwerkt en in de exploitaties bijgesteld. 
  
Financiële positie 
Om risico’s in de grondexploitaties op te vangen is een reserve grondbedrijf vastgesteld. 
  

Saldo reserve grondbedrijf per 1-1-2019:   € 430.574 

  
Toevoegingen in 2019:  
Storting budget vanuit Visie Domburg 
Tussentijdse winstneming Nimmerdor I Grijpskerke 

  
  

€ 175.000 
€ 180.000 

  

TOTAAL TOEVOEGINGEN:   € 355.000  

Afsluiting Zeeduinsepoort Oostkapelle 
Domburg Boulevard van Schaegen fase 3 
Inhuur juridische kennis grondzaken 
Inhuur juridische ondersteuning grondzaken 
Detectiewerkzaamheden 
Sloopkosten 
Energieneutrale nieuwbouw 
Explosievenonderzoek Kesteloostraat Domburg 
Explosievenonderzoek Nijverheidsweg Domburg 
Explosievenonderzoek Singelgebied Domburg 
Afboeking inbrengwaarde Singelgebied 
Corr. winstneming Zanddijk Veere 
Corr. winstneming Oosterloo Domburg 
Corr. winstneming Tienden Zoutelande 
Voorziening tekort diverse grondexploitaties 
  

€ 35.000 
€ 319.000 

€ 8.000 
€ 9.760 
€ 4.950 

€ 20.000 
€ 15.000 
€ 13.341 

€ 1.936 
€ 5.245 

€ 185.868 
€ 60.000 
€ 35.000 
€ 46.000 
€ 26.474 

  

TOTAAL ONTTREKKINGEN:   € 785.574   

      

Saldo reserve grondbedrijf per 31-12-2019:   €  0  



 

De reserve grondbedrijf is op dit moment niet voldoende om de financiële risico’s op de 
grondexploitaties op te vangen. Per 31-12-2019 is de reserve grondbedrijf leeg. Om de risico’s voor 
grondexploitaties op te vangen is er in 2019 een bedrag onttrokken uit de algemene reserve van € 0,6 
mln. 
  
Voor de jaren 2020 tot en met 2023 is een bedrag van € 1,5 mln aan toevoegingen te verwachten. 
  
Voor dezelfde periode is een bedrag van € 0,1 mln aan verplichtingen aangegaan. De reserve 
Grondbedrijf komt daarmee eind 2023 uit op € 1,4 mln.  
  
Exploitaties 
Per 1 januari 2020 zijn de volgende woningbouwcomplexen in exploitatie: 
Bouwlust III fase III te Aagtekerke, MFA Biggekerke, Singelgebied te Domburg, Nimmerdor te 
Grijpskerke, Serooskerke-Oost, Zanddijk te Veere, Augustinushof en Park Fort den Haak 
Vrouwenpolder en Tienden II in Zoutelande. 
  
Per 1 januari 2020 zijn de bedrijventerreinen Karreveld Koudekerke en Oosterloo Domburg in 
exploitatie. 



 

Paragraaf duurzaamheid 

Beschrijving 

Wij hebben als gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie en zorgen ervoor dat de organisatie 
energieneutraal wordt voor 2030. We moedigen onze inwoners aan om te verduurzamen en steunen 
dié initiatieven waar veel energie in de samenleving zit. In de komende paragrafen beschrijven we de 
verschillende routes die in ons duurzaamheidsplan staan. 
 
Route 1: Een leefbare fysieke ruimte 
We streven ernaar om het unieke Veerse grondgebied te behouden. Dit past binnen de 
omgevingsvisie. We benutten kansen voor de leefomgeving, omgevingswaarden, biodiversiteit, 
natuur, landschap en milieu.  
 
Route 2: Duurzame mobiliteit 
In 2050 zijn ook de vervoersbewegingen in de gemeente Veere duurzaam. We steken nu energie in 
het stimuleren en promoten van elektrisch vervoer. We volgen en stimuleren de ontwikkelingen op het 
gebied van deelauto’s, laadpalen en zero-emissie.  
 
Route 3: Duurzame recreatie en toerisme  
Om te komen tot een duurzamer invulling van recreatie en toerisme is het zaak om ondernemers te 
stimuleren om groene stappen te zetten. We ondersteunen graag innovatieve pilots op het gebied van 
duurzaam en energieneutraal verblijfstoerisme.  
 
Route 4: Duurzaam wonen 
Het realiseren van een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving vormt een belangrijk onderdeel 
van de duurzaamheidsambitie. We bereiken de grootste energiebesparing door het duurzamer en 
energieneutraal maken van woningen. We kunnen dit als gemeente niet alleen en moeten dus fors 
investeren in de bewustwording en het urgentiebesef van onze inwoners. Dit gebeurt zowel op 
Zeeuwse schaal, met het Zeeuws Energieakkoord ‘particuliere woningvoorraad’ en de Regionale 
Energie Strategie. 
 
Route 5: Duurzame gemeentelijke organisatie 
In 2019 verbruiken gemeentelijke gebouwen minder energie en meer duurzaam opgewekte energie. 
We pakken daarmee onze voortrekkersrol in duurzaamheid. Er komen zonnepanelen op gemeentelijk 
vastgoed, we koppelen af van het gas en we monitoren het energieverbruik.  
 
Route 6: Verantwoord waterbeheer 
In 2019 werken we de ambitie verder uit om onze gemeente water-robuust (zorgen dat de gemeente 
is opgewassen tegen overstromingen) en klimaatbestendig te maken. We maken deze ambitie 
concreet en meetbaar. Klimaatadaptatie is een van de speerpunten uit het werkprogramma. We 
maken hiervoor een programma met bijbehorende projecten en acties. 
 
Route 7: Ondernemend Veere 
Duurzaamheidsmaatregelen en economische ontwikkeling gaan hand in hand. Het is belangrijk om 
ondernemers te stimuleren om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering door te voeren. We ondersteunen 
graag bij het realiseren van experimenten, proefopstellingen, innovatieve initiatieven en onderlinge 
kruisbestuiving.  
 
Route 8: Energieneutraal 
Het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verder promoten van duurzame energieopwekking en 
energieopslag is het speerpunt voor de komende jaren. Met een programmatische aanpak maken we 
de deze ambitie waar, zie maatregel 'we maken een programmatische aanpak voor een 
energieneutrale organisatie en gemeente'.   
 
Route 9: Energieke samenleving 
Om te komen tot een ‘zelforganiserende samenleving’ is het belangrijk om bewonersinitiatieven te 
ondersteunen, coöperaties te stimuleren en met name te investeren in díe initiatieven in de 
samenleving waar energie ontstaat. We ondersteunen de kernen, straten en locaties die zich hebben 
georganiseerd, de ambitie hebben om te verduurzamen en zelf de schouders eronder zetten.  



 

 
Route 10: Circulaire Economie 
Hoe komen we met elkaar tot een afvalloze samenleving, waarin duurzaam produceren, duurzaam 
consumeren en hergebruik vanzelfsprekend zijn? Die uitdaging houdt meerdere beleidsvelden binnen 
de gemeente Veere bezig. Het verminderen van afval is opgenomen in het programma 
Volksgezondheid en milieu. 
 
Route 11: Governance 
Het is deze periode onze governance uitdaging om een faciliterende overheid te zijn. We willen 
burgerinitiatieven stimuleren en samen met de burgers goede dingen doen. We geven ruimte aan 
experimenten en zetten actief in op duurzame initiatieven.  
 
Duurzaamheid is in de adviezen en voorstellen een selectiecriteria of een (af)wegingsfactor.  
 
Route 12: Communicatie en educatie 
Communicatie en educatie zijn belangrijk om de ambities en doelstellingen uit het Duurzaamheidsplan 
te halen en de programma’s onder de aandacht te brengen. We maken hierbij gebruik van de online 
en offline communicatiemiddelen. Op het gebied van natuur- en milieueducatie lopen Walcheren-
brede afspraken met Terra Maris. 

Wat hebben we bereikt? 

D.11.01 In 2030 zijn de gemeentelijke gebouwen energieneutraal. 

In 2019 verbruiken een aantal gemeentelijke gebouwen minder fossiele brandstof door inzet van 
duurzame energie. In het duurzaamheidsplan is de doelstelling opgenomen dat de gemeentelijke 
gebouwen in 2030 energieneutraal zijn. 
 

 
Stand van zaken 
De afgelopen jaren zijn er al behoorlijk wat stappen gezet om de duurzaamheidsdoelstellingen 
voor gemeentelijke gebouwen te realiseren. Al uitgevoerd in de afgelopen jaren:  
- Zonnepanelen Couburg Koudekerke 
- Zonnepanelen en warmtepomp Gemeenteloods Grijpskerke (bijna-gasloos) 
- Postcoderoos project Gemeenteloods Grijspkerke 
- Zonnepanelen en warmtepomp Gemeentehuis Domburg (gasloos) 
- Zonnepanelen en elektrische verwarming toilet gebouwen 
- Aantal aula's begraafplaatsen vervangen door schuilvoorzieningen (0-energie) 
- Aantal gebouwen gesloopt  
Het beheerplan gebouwen is geactualiseerd in 2019 en daarbij is gelijk ook al gekeken naar de 
duurzaamheidsopgave voor gebouwen. Waar mogelijk zijn werkzaamheden en maatregelen 
voor onderhoud en verduurzaming gecombineerd en geïntegreerd in het beheerplan. Het 
beheerplan is in februari 2020 door de raad vastgesteld.  
Omdat we niet precies weten wat en wanneer acties uit het programma maatschappelijke 
voorzieningen worden gerealiseerd kunnen we niet met 100% zekerheid aangeven of we de 
doelstelling in 2030 gaan halen. Het programma biedt wel de kans om werkzaamheden te 
combineren en snel grote stappen te maken. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

11.04 We optimaliseren de bestaande installatie Zonnepanelen gemeentehuis. 

Een aantal jaren geleden is de eerste fase met plaatsing zonnepanelen gemeentehuis uitgevoerd. 
De rendementen van deze eerste panelen zijn minder dan van de recent nieuw geplaatst. 
Gebleken is dat ondanks verkregen SDE+ het financieel niet gunstig is de oude panelen te vervangen. 
 
Het voorstel is gedaan om met de SDE+ subsidie nu alleen nog de lege dakvlakken vol  te leggen. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-04-2019 Einddatum: 30-09-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Alle zonnepanelen zijn aangebracht en aangesloten.  



 

 
Tijd 
Het werk is volledig uitgevoerd en daarmee gereed . 
 
  

 
Geld 
 

11.05 We plaatsen zonnepanelen op het dak van de Schuttershof. 

We brengen 150 Zonnepanelen aan op het dak van Schuttershof. Hiermee wordt het gemiddeld 
benodigde elektraverbruik opgewekt.  
Hiervoor vragen we eind 2018 SDE+-subsidie aan. 
Hiervoor is een budget nodig van € 50.000. Het saldo van lasten en opbrengst komt ten laste van 
energie budget. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De verduurzaming van Schuttershof stellen we uit tot na 2025. Dit in verband met de 
onzekerheid over de toekomst van het huidige pand. Het Schuttershof maakt deel uit van het 
uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Voorzieningen. 

 
Tijd 
Het onderzoek naar maatregelen energieneutraal is uitgevoerd en afgerond. De uitvoering is 
uitgesteld.  
  

 
Geld 
 

11.06 We monitoren het energieverbruik van de gebouwen. 

We schaffen een programma aan voor energiemonitoring van de gemeentelijke gebouwen. Hiermee 
registreren we de verbruiken van gas en elektra per gebouw. We zien dan ook of er vreemde zaken 
zijn in het verbruik.  
We implementeren het programma en vullen het systeem met het aansluitingenbestand. 
Het budget voor de implementatie is € 10.000. De kosten komen ten laste van het energie budget 
(revolving fund). 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In 2019 hebben we opdracht voor monitoring van de energieverbruiken verleend.  Vanaf 1-1-
2020 tot 31-12-2022 worden de energieverbruiken van de gebouwen door adviseur Energy 
Circle gemonitord.  

 
Tijd 
De monitoring van energie van de gebouwen gaat lopen van 1 -1-2020 tot 31-12-2022.  
  

 
Geld 
 

D.11.02 We verbruiken minder energie dan in 2018 en de energie die we verbruiken is 
duurzamer dan daarvoor. 

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



 

 
Stand van zaken 
De data van energiebesparing over 2019 zijn niet eerder dan het derde kwartaal van 2020 
bekend en openbaar.  Ten tijde van de opstelling van deze jaarrekening kunnen wij u dan ook 
daarover niet informeren.  
In 2018 zien we een reductie van het gasverbruik en een lichte stijging van het 
elektriciteitsgebruik. Er wordt meer duurzame energie opgewekt dat de lichte stijging 
ruimschoots compenseert (bron: klimaatmonitor.databank.nl)  
We zullen de raad  informeren zodra er nieuwe data beschikbaar zijn. Dit zal zijn in de vorm 
van een nieuwsbrief,  commissie of ander communicatiemiddel. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

11.07 We maken een programma ‘Veere Energieneutraal’ voor een energie neutrale 
organisatie en gemeente. 

In het ‘Duurzaamheidsplan 2017-2020’ staat beschreven hoe we met elkaar de duurzaamheidsambitie 
realiseren. De aanpak van de ambitie resulteert in meerdere projecten die dwars door de organisatie 
lopen. We stellen een programma op om de ambitie gestructureerd waar te maken. In het programma 
Veere Energieneutraal zit een verscheidenheid van projecten. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
de Fractie PvdA/ Groen Links stelde vragen die zijn beantwoord in  een memo. Deze memo 
staat in de lijst van ingekomen stukken voor de raad van Juli.  
De verdere acties naar aanleiding van de memo staan  in de kaderbrief voor 2020.  
Het programma Energieneutrale gemeente in 2050 werken we verder uit in de Transitievisie 
Warmte die gemeenten in 2021 klaar moeten hebben. Dit is een opdracht vanuit het landelijke 
Klimaatakkoord. 

 
Tijd 
Loopt volgens planning 

 
Geld 
 


