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03. Programma Leren en Leven

Dit programma betreft het in stand houden van een goede basisinfrastructuur in de Veerse kernen. Dit 
om mensen in hun kracht te hebben en te houden en om de leefbaarheid te behouden en versterken. 
Monumenten worden onderhouden, kunst en sport zijn voor een breed publiek toegankelijk en voor de 
inwoners is een ontmoetingsruimte beschikbaar. Met hulp van veel vrijwilligers worden sport, cultuur 
en sociale activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Organisaties, verenigingen, instellingen en 
andere partijen werken samen om een passend aanbod te realiseren. De Stichting Welzijn Veere 
(SWV) is onze partner voor de uitvoering van (welzijns)beleid. Zij maken ook deel uit van het 
netwerkverband in het sociale domein. Hierin ondersteunen zij inwoners bij het dichtbij vinden van 
informele hulp binnen sociale netwerken.
 



3.1 Thema Onderwijs

3.1 Thema Onderwijs

We vinden kwalitatief goed onderwijs belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters 
het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Kwaliteit gaat vóór kwantiteit. We bieden 
basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen, zo mogelijk in combinatie met meerdere 
voorzieningen. Onderwijs moet gelijke kansen bieden aan alle kinderen en daarnaast is een goede 
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.
 

Doelstellingen

Kwalitatief goed onderwijs

Kwaliteit gaat vóór kwantiteit. Afspraken hierover leggen we vast in de Regionaal Educatieve Agenda.

Maatregelen

4.001 Passend onderwijs invoeren

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat 
kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding op een gewone school. Sinds augustus 2014 is 
er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te 
bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.  Effecten worden steeds zichtbaarder. 
Samen proberen we knelpunten op te lossen. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente ook 
verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. We stemmen de zorg voor jeugd en de zorg op school op 
elkaar af. Dit doet recht aan het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur. In 2017 bezoeken 
we alle scholen voor po. We vragen de scholen een beeld te schetsen van passend onderwijs in de 
praktijk. Deze inzichten gebruiken we vervolgens voor bijstelling van het beleid. Daarnaast nemen we 
als Walcherse gemeenten en schoolbesturen deel aan de landelijke monitor.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-09-2015 

Kwaliteit
In februari 2014 is het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeenten 
gevoerd over alle vier de ondersteuningsplannen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 
reformatorisch primair onderwijs en reformatorisch voortgezet onderwijs). Geconstateerd is dat 
de uitgangspunten in de ondersteuningsplannen goed overeenkomen met de uitgangspunten 
van de gemeenten over de zorg voor jeugd (decentralisaties). Er is dan ook overeenstemming 
voor de periode van 1 jaar. In april 2015 is OOGO gevoerd over de ondersteuningsplannen 
voor 2015. De gemeenten hebben ingestemd met de plannen. Afgesproken is dat de 
schoolbesturen ieder jaar rapporteren op de onderwerpen zorg voor jeugd, leerlingenvervoer, 
huisvesting en leerplicht. In 2016 wordt afstemming gezocht tussen het onderwijsloket en het 
leerlingenvervoer. Dit om te voorkomen dat een kindje een indicatie krijgt voor het speciaal 
onderwijs en ouders vervolgens bij de gemeente te horen krijgen dat er geen vervoer geregeld 
kan worden. We streven naar 1 combi-arrangement. 
Begin 2015 is door samenwerkingsverbanden po en vo en gemeenten gezamenlijk een beleid 
voor thuiszitters en schoolverzuim opgesteld. Dit beleid gaan alle scholen hanteren. Dit met als 
doel het aantal thuiszitters te reduceren tot 0. Dit protocol en de verzuimkaart is voor de 
zomervakantie bij alle po-scholen gebracht. Hiermee wordt schoolverzuim en hoe te handelen 
nog eens extra bij de scholen onder de aandacht gebracht. 
In 2015 zullen veel praktische zaken worden opgepakt. Te denken valt aan de afstemming 
tussen het onderwijsloket en leerlingenvervoer, het samenstellen van onderwijs-zorgpakketten 
en de fine-tuning van de afstemming van de zorg op school en de zorg in het gezin. In juni 
2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de REA's voor primair en voortgezet 
onderwijs, Porthos, de wethouders onderwijs en de wethouder jeugd. Hier is besproken hoe de 
afstemming tussen onderwijs en zorg voor jeugd momenteel loopt, wat er goed gaat en waar 
de verbeterpunten zitten. Er is een werkgroep gestart om de afstemming tussen zorg op 
school en gemeentelijke zorg voor jeugd te optimaliseren. In november 2015 zijn de REA's 
geëvalueerd. De schoolbesturen zijn tevreden. Zij waarderen de uitwisseling en afstemming. 



Als aandachtspunten zijn genoemd: meer verdieping, het maken van een beleidsagenda en 
afstemming met andere REA's in Zeeland. 
De scholen voor vmbo op Walcheren hebben onderzoek gedaan naar de vorming van 1 vmbo 
Walcheren. Dit heeft niet tot resultaat geleid. Wet- en regelgeving staat teveel in de weg. Wel 
wordt gekeken naar huisvesting van het vso zo dicht mogelijk in de buurt van het vo, om zo 
zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal onderwijs (al is het maar op onderdelen) aan te laten 
sluiten bij het regulier onderwijs. 
In 2016 zal veel aandacht uitgaan naar de afstemming tussen zorg voor jeugd en onderwijs. 
Met de reformatorische scholen zijn hier al afspraken over gemaakt. Dit wordt zoveel mogelijk 
Zeeuws opgepakt. 
 

4.002 Vormgeven nieuw beleid volwasseneneducatie

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Educatiewet van kracht. De verplichte winkelnering bij een ROC 
vervalt hierdoor. Niet de individuele gemeenten, maar een centrumgemeente (Goes) ontvangt de 
rijksbijdrage. Wij zetten de rijksbijdrage Walchers in. Doel is de vorming van een netwerkorganisatie: 
een taalhuis. Hier krijgt iedereen de bij hem of haar passende vorm van onderwijs in Nederlandse taal. 
Het taalhuis is half 2016 gestart. In 2017 worden de eerste resultaten zichtbaar. Vervolgens bepalen 
we waar bijgesteld moet worden. In 2017 krijgt ook het mobiele taalhuis Veere vorm.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
De VZG heeft gemeenten gevraagd hoe zij het educatiegeld (inclusief vrij besteedbare deel) in 
willen zetten. De Walcherse gemeenten trekken gezamenlijk op. Zij hebben hun visie op 
educatie, de te bereiken doelgroepen en het aanbod in een notitie vastgelegd. Inzet is om het 
educatiegeld zoveel mogelijk Walchers in te zetten. Met de centrumgemeente maken wij 
afspraken over hoe we dit kunnen realiseren. Waar voordelen op basis van gedeelde visie te 
behalen zijn, is Zeeuwse inzet mogelijk. Voor de inzet van het vrij besteedbare deel willen we 
in overleg met diverse partijden, om met name een aanbod voor kwetsbare groepen te 
creeren. Een eerste overleg met Scalda en met de bibliotheek heeft plaatsgevonden. Een 
tweede gesprek heeft in november plaatsgevonden, samen met de stichtingen welzijn. Deze 
partijen hebben aangegeven graag mee te werken aan een taalhuis. Zij werken dit verder uit. 
Begin 2016 volgt dan een bijeenkomst voor meerdere partijen.  Het activiteitenplan van Scalda 
voor de tweede helft van 2015 is gereed. Met Scalda maken we afspraken voor het in te zetten 
budget in 2016.  Dit budget is iets hoger dan in 2015.  Hiervan wordt een deel gereserveerd 
voor het afnemen van taaltoetsen in het kader van de Participatiewet (iedere 
uitkeringsgerechtigde moet een bepaald taalniveau hebben). Ook zoeken we samenwerking 
met basisscholen. 
Scalda heeft een deltaplan ontwikkeld: een nieuwe manier van werken waarin samenwerking 
centraals taat. Educatie staat hierin niet meer op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een 
participatietraject.

Evalueren verbeterplan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

In 2013 stelden we met Kinderopvang Walcheren en scholen een verbeterplan VVE 
op. Aanleiding was het rapport van de Onderwijsinspectie. Het plan loopt tot en met 2014. Het 
ministerie verlengde de regeling met 1 jaar. Dit betekent dat het verbeterplan in december 2015 
uitgevoerd moet zijn. In december bieden we de eindevaluatie aan.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Het college heeft het activiteitenplan voor 2015 vastgesteld. Dit plan is deels een voortzetting 
van de activiteiten uit 2014. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe activiteiten opgenomen 
(taaltoets voor leidsters, audit, afspraken omtrent overdracht naar school). Nadruk komt in 
2015 te liggen op de overdracht naar school en op de implementatie van de aangeleerde 
methodes VVE. Op 21 januari 2015 heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Wethouder 
Molenaar heeft voorgelezen aan 65 kinderen. Daarnaast lazen alle groepen 1/2 en alle 
peuterspeelzalen op hun eigen locatie voor. Alle scholen en peuterspeelzalen hebben hiervoor 
een tas met een voorleesboek, spelletjes en voorleestips ontvangen. Deze kunnen ze 



gebruiken op locatie, maar ook meegeven met kinderen om zo het lezen thuis te bevorderen. 
De taaltoetsen zijn aanbesteed. De eerste toetsen zijn afgenomen. Op Walcheren is 95% in de 
eerste keer geslaagd. De overige 5% krijgt een herkansing op 1 of meerdere onderdelen. In 
Veere is niemand geheel gezakt. Na de zomer krijgen degenen die gezakt zijn, scholing. 
In januari 2016 vindt een bijeenkomst met scholen en peuterspeelzalen plaats over 
taalontwikkeling bij jonge kinderen en resultaatafspraken: heeft VVE effect?  De toeleiding 
door de GGD naar de peuterspeelzalen verloopt steeds beter. De voorbereidingen voor de 
Veerse voorleesdag 2016 zijn gestart. Inmiddels heeft de rijksoverheid bekend gemaakt dat de 
rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid (waar wij VVE uit betalen) met 1 jaar verlengd 
wordt tot eind 2016. Daarom is ook  voor 2016 een activiteitenplan opgesteld. Dit plan borduurt 
voort op de activiteiten in 2015.  Het ministerie heeft laten weten dat Veere voldoende invulling 
geeft aan het VVE-beleid. Zij zal dan ook geen nader onderzoek doen. De bijdrage die over is 
in 2015 wordt meegenomen naar 2016. Na 2016 vindt de eindafrekening plaats: niet besteed 
budget vloeit terug naar het Rijk.

Onderzoeken wijze van subsidiëren peuterspeelzaalwerk

Het peuterspeelzaalwerk ontvangt een exploitatiesubsidie. Wij onderzoeken in de eerste helft van 
2015 of het mogelijk is over te gaan naar een subsidie per kindplaats. Dit sluit beter aan bij de 
mogelijkheden die de belastingsdienst ouders geeft. Voor de gemeente biedt het de mogelijkheid 
kindplaatsen voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) in te kopen en te sturen op de bezetting van 
een aantal plaatsen.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Het onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. Onder andere door drukte bij KOW heeft dit 
vertraging opgelopen. Inmiddels heeft het rijk bekend gemaakt de financiering per 1 januari 
2018 voor peuterspeelzalen te wijzigen. Besloten is op deze wetswijziging te wachten en de 
Walcherse subsidiering hier meteen op aan te laten sluiten. Het traject wordt in 2016 verder 
opgepakt. 
De afrekening van de subsidie vindt altijd het jaar volgend op het subsidiejaar plaats. De 
subsidie 2014 is dan ook half 2015 definitief vastgesteld. Gebleken is dat KOW de 
afgesproken prestaties met minder subsidiegeld heeft kunnen uitvoeren. Het subsidie 2014 is 
daarom € 73.121 lager vastgesteld dan bevoorschot. KOW heeft dit bedrag terugbetaald.

Overige zaken onderwijs, waaronder leerlingenvervoer

Overige zaken die het onderwijs betreffen, waaronder leerlingenvervoer.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
- bewegingsonderwijs: in 2015 is € 17.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt door: 
minder uren afname schoolgym door scholen, vervallen van de regeling zwemvervoer per 1/8, 
minder vervoer naar gymzaal door het sluiten van de school in Gapinge. De eindafrekening 
gymvervoer 2015 is nog niet ontvangen, maar dit zal geen grote uitgaaf meer zijn. 
- leerlingenvervoer: in 2015 is ongeveer € 17.000 minder uitgegeven dan geraamd. Oorzaken: 
toch minder kinderen vanaf augustus 2015 in aangepast vervoer (20 kinderen minder dan 
schooljaar ervoor, vnl. door schoolverlaters). Vanaf november 2015 is er door aanbesteding 
een nieuwe manier van berekening op de ritten: effect is nog niet bekend.

Vaststellen beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie

De Rijksbijdrage voor- en vroegschoolse educatie eindigt met ingang van 2016. Het Rijk bereidt een 
nieuwe regeling voor. In december leggen we een nieuwe regeling voor. 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
De minister heeft bekend gemaakt dat de rijksbijdrageregeling voor Onderwijs Achterstanden 
Beleid weer met 1 jaar verlengd wordt. Voor 2016 krijgen we eenzelfde bedrag als voor 2015. 
Eind 2015 hebben we een activiteitenplan voor 2016 vastgesteld. Dit plan borduurt voort op de 



activiteiten in 2015. In de loop van 2016 maakt het ministerie bekend of de regeling vanaf 2017 
wordt voortgezet en welk bedrag gemeenten dan ontvangen.

Doelstellingen

Onderwijshuisvesting in doelmatige schoolgebouwen

Basisonderwijs bieden we aan in doelmatige schoolgebouwen. Het uitgangspunt is meerdere 
voorzieningen in één schoolgebouw. We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen.

Maatregelen

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke

In 2016 is de bouw van een multifunctionele accommodatie in Biggekerke voorbereid. We werken 
intensief samen met dorpsraad Biggekerke, Stichting Dorpscentrum, Primas-scholengroep en 
Woonburg. In 2017 staan de volgende onderdelen op de planning: vaststelling bestemmingsplan op 
2 februari, hiervoor krijgt u een voorstel.  Sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van januari tot en 
met maart. In april start Woonburg met de bouw van de accommodatie. Afronding is gepland in januari 
2018.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017 

Kwaliteit
In maart 2016 is besloten een bijdrage aan Woonburg te verstrekken voor de realisatie van de 
accommodatie. We beginnen nu samen met Woonburg, Primas-scholengroep  en Stichting 
Dorpscentrum  aan de voorbereidingen voor de bouw, zoals de planologische procedure en de 
samenwerkingsovereenkomst.

Realiseren Integrale Kindcentra

Om een breed en toegankelijk aanbod van voorzieningen voor opvang van jonge kinderen te 
bevorderen, is de inzet waar mogelijk, gericht op de totstandkoming van kindcentra (0-12 jaar). Bij 
nieuwbouw is een integraal kindcentrum de leidraad.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Primas en KOW ontwikkelen een IKC-concept voor Zoutelande. Zij hebben hiervoor een 
intentieovereenkomst getekend. Ter oriëntatie wordt een aantal werkbezoeken afgelegd. Zo 
hebben we samen met Primas het kindcentrum De Aventurijn bezocht. Voor het MFA 
Zoutelande heeft Primas een opzet gemaakt over samenwerking in het IKC. De 
voorbereidingen voor een multifunctionele accommodatie in Biggekerke zijn gestart. Er vinden 
gesprekken met Woonburg plaats over de wijze van realisatie.

Realiseren multifunctionele accommodatie (mfa) Zoutelande

In 2015 starten we met de bouw van het MFA Zoutelande. De oplevering is gepland in het 4e 
kwartaal.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
De accommodatie is, op een aantal details na, gereed. De officiële opening is op 11 februari 
2016. De raad is van harte welkom.

Doelstellingen

Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, 
het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs

De gemeente wil een vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het 
voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich 
goed ontwikkelen en betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.



Maatregelen

Ondersteunen projecten begeleiding kwetsbare jongeren in werk en onderwijs

Een aantal jongeren dreigt buiten de boot te vallen. Zij volgen geen opleiding en komen niet (direct) in 
aanmerking voor een uitkering. Door middel van diverse projecten laten we deze jongeren begeleiden 
naar scholing of werk. Daarnaast besteedt leerplicht dit jaar extra aandacht aan verzuim voor jongeren 
boven de 18 jaar.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Vanuit het ministerie komt extra geld naar de RMC's voor het begeleiden van kwetsbare 
jongeren. Een werkgroep heeft alle geldstromen en verantwoordelijkheden in kaart gebracht 
rondom kwetsbare jongeren. Van hieruit is een plan van aanpak geschreven. Ook vanuit het 
Voortijdig Schoolverlaten is extra aandacht voor deze groep: een plan voor dit jaar is 
ontwikkeld. Inzet is het voortzetten van de jobcoaches voor kwetsbare jongeren en het leveren 
van maatwerk in de  begeleiding van deze groep. Ingezet wordt op: doorlopende trajecten 
tussen voortgezet onderwijs en Mbo, het ontwikkelen van integratiemogelijkheden van de 
entree-opleiding met leerwerktrajecten en het ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangementen. 
Onderwijs, RMC en gemeenten op Walcheren hebben een verzuimprotocol opgesteld: hierin 
staat hoe de diverse partijen handelen bij zorgwekkend verzuim.  Dit protocol is voor de 
zomervakantie verspreid onder alle basisscholen. De cijfers van het voortijdig schoolverlaten 
tonen aan dat Walcheren het landelijk gezien goed doet. 
Voor de jongeren die dreigen de entree-opleiding te verlaten, biedt Scalda extra taallessen 
aan. Ook biedt Scalda een extra aanbod voor jongeren ouder dan 18 jaar die in de 
internationale schakelklas zitten, om het beheersen van de Nederlandse taal geen 
belemmering te laten zijn voor vervolgonderwijs, werk of inburgeringstraject. 
 



3.2 Thema Sport

3.2 Thema Sport

Het sportbeleid omvat de sportaccommodaties, subsidies en sportstimulering. Sport en bewegen is 
belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in onze kernen. De raad heeft de 
beleidsuitgangspunten vastgelegd in de sportnota 2011-2015. Hoofddoelstelling is dat iedere inwoner 
aan sport- en bewegingsactiviteiten kan meedoen.

Doelstellingen

Het op afstand zetten (privatiseren) van het veldonderhoud van de voetbalcomplexen

De voetbalverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor (het onderhoud en investeringen aan) de 
kleedaccommodatie en de kantine. Wij verzorgen het veldonderhoud (m.u.v. voetbalvereniging 
Veere). Bij verlenging van de privatiseringsovereenkomsten nemen we ook het veldonderhoud mee. 

Maatregelen

Opstellen procesvoorstel verlenging privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen

Bij de verlenging van de privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen gaan we het veldonderhoud 
betrekken. Dat doen we in overleg met de verenigingen. De eerste privatiseringsovereenkomst loopt 
op 31 december 2017 af. We starten in 2015 met dit onderzoek. In december leggen we een 
procesvoorstel, inclusief een communicatieplan, voor.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Op 17 december 2015 heeft de raad ingestemd met het procesvoorstel "verlenging 
privatiseringsovereenkomsten voetbalcomplexen inclusief onderzoek privatisering 
veldonderhoud". 
De eerste privatiseringsovereenkomst loopt op 31 december 2017 af. Dit betekent dat we voor 
die tijd een standpunt moeten innemen over de verlenging. In het coalitieprogramma 2014-
2018 is opgenomen dat we bij verlenging van de privatiseringsovereenkomsten van de 
voetbalverenigingen ook de velden betrekken. 
Diverse ontwikkelingen, zoals het opstellen van een visie maatschappelijk vastgoed en de 
speerpunten voor de sportnota maken het nodig om na te denken over de 
buitensportvereniging in de toekomst. Daarom is de eerste stap dat we in 2016 een brede 
verkenning buitensport met onder andere de voetbal, maar onder andere ook andere 
sportaanbieders en stads- en dorpsraden houden. 
 

Doelstellingen

Investeren in samenwerking tussen sportverenigingen en andere partners zoals 
onderwijs

De lagere instroom van basisschoolleerlingen heeft ook gevolgen voor de sport. Verenigingen en 
sportaanbieders werken samen om jeugd en jongeren binnen de vereniging te behouden. De 
gemeente stimuleert deze samenwerking door projecten zoals Sportdorp te faciliteren.

Maatregelen

Opstellen nieuwe sportnota 2015-2018

De speerpunten voor ons sportbeleid legden we vast in de sportnota 2011-2015. In februari 2015 
werken we aan een vervolg op de sportnota inclusief de wijze waarop de burgerparticipatie vorm krijgt 
(I). In december vragen we de gemeenteraad de nieuwe nota vast te stellen (B).
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit



In februari 2015 heeft uw raad het procesvoorstel voor de sportnota vastgesteld. Daarna zijn 
we samen met een klankbordgroep aan de slag gegaan om speerpunten op te stellen. Deze 
klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers uit de sport, onderwijs, zorg en welzijn. In juli 
2015 heeft u de speerpuntennota "Veere beweegt mee" vastgesteld. 
In de besluitvormingstabel is opgenomen dat wij in december de nieuwe sportnota ter 
vaststelling aanbieden. Wij vinden echter dat de eerder door de raad vastgestelde kaders in de 
speerpuntennota (juli 2015) inclusief de door de commissie aangegeven speerpunten 
voldoende richtinggevend zijn voor het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat: 

 we geen aparte sportnota ter vaststelling aanbieden;
 we in het uitvoeringsprogramma 2016 opnemen wat we gaan doen en met welk 

resultaat;
 we in de commissievergadering van 16 februari het uitvoeringsprogramma en de 

“inspiratie animatie (inclusief A3)” (bestemd voor onder andere sportaanbieders, 
Stichting Welzijn) aanbieden.

Wij hebben dit in de vergadering van 1 december 2015 aan de commissie meegedeeld.

Doelstellingen

Stimuleren van sport en bewegen door het beschikbaar stellen van sportaccommodaties  
(NOC*NSF normen) en het verlenen van subsidies voor activiteiten.

We richten ons vooral op de jeugd en jongeren, minder vitale senioren en mensen met een 
minimuminkomen. Het gaat erom dat mensen meedoen in of aan de sport. We stimuleren een actieve 
gezonde leefstijl. Daarom ondersteunen we projecten en activiteiten die hieraan een bijdrage leveren. 
Ook zorgen we voor een goed en toegankelijk aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties die 
voldoen aan de NOC*NSF normen. In de korfbalsport signaleren we een toename in aanleg en 
gebruik van kunstgrasvelden. In de hoogste klassen wordt dit als norm gezien.
 

Maatregelen

Onderzoek kunstgras korfbalcomplex Westkapelle

Op verzoek van de korfbalvereniging onderzoeken we de aanleg van een kunstgrasmat. Dit is begin 
april klaar en nemen we mee bij  de Kadernota 2015.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 02-07-2015 

Kwaliteit
Op 3 februari 2015 hebben we besloten dat korfbalvereniging Stormvogels zelf het 
onderzoek uitvoert naar kunstgras. Dit was de eerste fase. We hebben hiervoor een aantal 
kaders gesteld. Eén van de kaders is dat zij voor 1 april 2015 een plan moesten indienen met 
een financieel plaatje. Dit plan hebben we meegenomen in de besluitvorming over de 
Kadernota 2015. In de begroting 2016 is een bedrag opgenomen voor de aanleg van 
kunstgras. Begin februari 2016 nemen we een besluit over het beschikbaar stellen van de 
financiële middelen, waarna de aanbesteding kan starten. 
  
 

Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma sport 2015

De gemeente stimuleert een actieve gezonde leefstijl. De sportnota 2011-2015 is daarbij leidend. Elk 
jaar stellen we een uitvoeringsprogramma sport op. In februari leggen we dit ter kennisneming aan de 
raad voor.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
We hebben op 3 februari 2015 het uitvoeringsprogramma sport 2015 vastgesteld. Hierin 
gaan we verder met de uitvoering van een groot deel van de projecten en activiteiten uit 2014. 
Te denken valt aan Sportdorp Oostkapelle en de SportDoeMee pas op de basisscholen. Op 12 



februari 2015 hebben we het uitvoeringsprogramma ter kennisname  aan uw raad voorgelegd. 
De speerpunten uit het uitvoeringsprogramma hebben we nagenoeg allemaal gerealiseerd. De 
belangrijkste resultaten in 2015: 
- de sportdorpcoach Oostkapelle is samen met de stuurgroep aan de slag om de bestaande 
activiteiten in Oostkapelle te borgen zoals de wandelgroep, de hardloopgroep en bootcamp. 
Deze hebben een vervolg gekregen. Sportdorp is een succes. 
- ongeveer 100 senioren hebben een fit-test gedaan. Van deze deelnemers is n.a.v. de test 
ongeveer 25% doorgestroomd naar een regulier sportaanbod of heeft een actievere leefstijl 
dan voor de test. Welzijn Veere heeft deze activiteit gecoördineerd, in samenwerking met 
fitness De Driehoek, SVRZ en gemeente. 
- Met ingang van 1 januari 2015 is de buurtsportcoach bij De Driehoek van start. Taak van 
deze coach is om het sport- en beweeggedrag 18+ met een gezondheids- of 
bewegingsachterstand te stimuleren. Dit doet zij onder andere door een passend sport- en 
beweegaanbod te ontwikkelen in samenwerking met de sportverenigingen. De 
buurtsportcoach is aan de slag gegaan met een groep van ongeveer 12 personen. Daarnaast 
heeft zij veel geïnvesteerd in het contact met andere partijen zoals de zorg. Dit moet in 2016 
leiden tot een nog grotere groep deelnemers. 
- In en om de basisscholen heeft de combinatiefunctionaris met succes sport (kennismakings) 
activiteiten georganiseerd en gecoördineerd. Voorbeelden zijn gezamenlijke schoolsportdagen, 
de SportDoeMee pas en de schoolvolleybaltoernooien. 
 



3.3 Thema Welzijn

3.3 Thema Welzijn

Alle inwoners doen mee in de samenleving en stimuleren we om de eigen kracht en hun sociale 
netwerk te benutten. Daarvoor is een goede basisinfrastructuur met activiteiten 
en accommodaties nodig. De basisvoorzieningen zorgen ervoor dat een grote groep inwoners 
zelfredzaam is en dat mensen elkaar af en toe helpen. Vrijwilligers spelen daarbij een grote rol.

Doelstellingen

D.3.06 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid"

Deze visie is uitgewerkt in de nota Reserve Leefbaarheid. Daarin staan de kaders voor het 
ondersteunen van initiatieven uit de samenleving. De regeling loopt tot februari 2018.

Maatregelen

6.001 Uitvoering nota reserve leefbaarheid

Maatschappelijke initiatieven worden gestimuleerd door verstrekken van een bijdrage voor de 
leefbaarheid.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-02-2018 

Kwaliteit
Een bijdrage is toegekend voor: 

 het realiseren van een pumptrackbaan in Veere
 de renovatie van een duiventil, Dorpsstraat 1, Gapinge als onderdeel van het 

complex korenmolen De Graanhalm 
 aanbrengen kunstgras onder bestaande glijbaan op het schoolplein van De Golfslag in 

Domburg
 het project Het Museum Veere als sociale motor van Veere.

Er zijn nog een aantal initiatieven ingediend en in behandeling.

Doelstellingen

Het extra waarderen van mantelzorgers en vrijwilligers

Omdat mantelzorgers de komende tijd steeds belangrijker worden gaat de gemeente Veere hen extra 
waarderen.

Maatregelen

Evalueren invulling mantelzorgcompliment

Per 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor het uitkeren van het mantelzorgcompliment. De 
Stichting Manteling voert dit uit voor alle gemeenten op Walcheren. In november 2015  bieden we de 
evaluatie aan. 
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
De raad heeft op 12 november 2015 ingestemd met het voorstel om Stichting Manteling in 
2016 opnieuw te mandateren om de aanvragen te beoordelen in 2016. In totaal hebben 1026 
mantelzorgers op Walcheren de Mantelzorgwaardering aangevraagd. In Veere zijn er 215 
mantelzorgcomplimenten uitgereikt.   
  
  
 



Doelstellingen

Stimuleren van vraaggerichte preventieve sport-, cultuur en welzijnsactiviteiten

Alle inwoners doen mee in de samenleving. We stimuleren ieders eigen kracht en het benutten van 
sociale netwerken. Daarvoor is een goede basisinfrastructuur met activiteiten en accommodaties 
nodig. Vrijwilligers spelen een grote rol.

Maatregelen

Procesvoorstel vervolg ouderennota

Vanuit de ouderennota biedt de gemeente Veere tot en met 2015 preventieve activiteiten, 
informatie en bevordert de samenwerking tussen zorg en welzijn. In het derde kwartaal beoordelen we 
of we dit beleid de komende jaren voortzetten.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Voor 2015 heeft de Stichting Welzijn Veere de coördinatie op de samenwerking overgenomen. 
Het activiteitenplan voor 2015 is ingediend en akkoord bevonden. In 2015 gaan alle 
deelnemers gebruik maken van een multi-touchscreen. Hier kunnen ouderen allerlei 
activiteiten op doen, zoals foto's bekijken, spellen spelen enz. De zorg- en welzijnsorganisaties 
intensiveren de samenwerking met de bibliotheek. Ook komen alle activiteiten voor ouderen op 
1 gezamenlijke website. Deze website is inmiddels actief. Er is voor het project een 
gezamenlijk logo ontwikkeld. Vanuit de ouderennota is er nog geld over. Hiervoor wordt een 
voorstel voor 2016 en 2017 voorbereid. Dit voorstel richt zich op verduurzaming van de 
samenwerking na de projectperiode.

Realiseren besparing door vereenvoudigen subsidieverlening

We digitaliseren het subsidieproces en we indexeren de subsidies maatschappelijke ontwikkeling 
niet. Zo komen we tot een structurele besparing van € 50.000 vanaf 2016.
 
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
D.m.v. een memo informeerden wij u in april 2015 over de aanpassingen in het 
subsidieproces. Kern was dat wij het proces zouden vereenvoudigen door de doorlooptijd  te 
verkorten en processtappen samen te voegen. Door de subsidies voor maatschappelijke 
ontwikkeling in 2015 en 2016 niet te indexeren komen we tot een structurele besparing van € 
50.000 in 2016.



3.4 Thema Cultureel erfgoed

3.4 Thema Cultureel erfgoed

Met cultureel erfgoed bedoelen we archeologische en cultuurhistorische waarden op het gebied van 
landschap en bebouwing, historische collecties, archieven en het immaterieel erfgoed zoals, tradities, 
overlevering historie en identiteit.
 

Doelstellingen

Instandhouding cultureel erfgoed

In stand houden, en voor inwoners, ondernemers en toeristen actief toegankelijk en levend houden 
van het cultureel erfgoed van Veere.

Maatregelen

1.015 Evaluatie Walchers archeologie beleid

De evaluatie van het archeologiebeleid gaat samen met nieuw maritiem archeologiebeleid. We 
herzien de Walcherse verwachtingskaart en beleidsadvieskaart.  Afhankelijk of de landelijke database 
"weer in de lucht" is, leggen we de evaluatie eind 2015/begin 2016 voor.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-01-2016 

Kwaliteit
De actualisatie en aanpassing van het Walchers archeologiebeleid gaat samen met 
het toevoegen van nieuw maritiem archeologiebeleid en een nieuw onderzoeksthema: 
Walcheren als strategisch bolwerk. Daarnaast hebben we de Walcherse verwachtingskaart en 
beleidsadvieskaart herzien. In januari leggen we deze actualisatie voor aan de drie Walcherse 
gemeenteraden.

3.017 Onderzoek monumentenstichting

We onderzoeken de mogelijkheden naar het oprichten van een (of meerdere) stichtingen voor beheer 
en exploitatie van onze rijksmonumenten, zoals kerktorens en molens. In december 2015 leggen we 
een plan van aanpak voor. 
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-06-2015 

Kwaliteit
Begin oktober 2015 maakten we afspraken met de gemeenten Middelburg en Schouwen-
Duiveland en een vertegenwoordiger van de Hollandse Molen over de voorbereiding van een 
advies over verzelfstandiging van m.n. molens. Begin november plannen we een intern 
brainstormoverleg over dit onderwerp. We nodigen daarbij ook een extern deskundige uit van 
bijvoorbeeld Stichting Hendrik de Keijzer. Een lijst van de betreffende monumenten gaat 
hierbij. In december 2015 krijgt u van ons een procesvoorstel.

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief

Het Zeeuws Archief beheert de gemeentelijke archieven en de historische (kunst)collectie. Verder 
organiseert het Zeeuws Archief activiteiten om de toegankelijkheid van de collectie te 
bevorderen. Zoals is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling leggen we jaarlijks de begroting 
voor het komende jaar, de kadernota en de jaarrekening van het afgelopen jaar aan u voor.
 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-03-2015 Einddatum: 01-07-2016 

Kwaliteit
In juli adviseerden wij u over de begroting 2016 en de rekening van 2014. Uw besluit was om 
in te stemmen met de gewijzigde de jaarrekening 2014, de begroting 2015 en de 



conceptbegroting 2016. Daarnaast was uw advies aan het Zeeuws Archief om de 
meerjarenraming sluitend te maken 
I.v.m. een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen, moet de gemeenschappelijke 
regeling voor het Zeeuws Archief  gewijzigd worden. In december stemde u in met de wijziging 
van de GR.  Het Rijk moet als deelnemer nog instemmen. Naar verwachting gebeurt dit in 
januari of februari 2016. Daarna wordt de nieuwe GR gepubliceerd.

5.026 Structuurvisie Cultuurhistorie

De Structuurvisie cultuurhistorie vraagt om het monitoren,  evalueren en beheren van de werkvelden 
die in de visie zijn beschreven. We gaan het  project Wederopbouw uitrollen,  een erfgoedverordening 
opzetten,  de gebruiksmogelijkheden van de Grote kerk te Veere begeleiden, een  duurzaam 
monumentenbeleid opzetten.  In het omgevingsplan krijgt het cultureel erfgoed een plaats. 
 
 
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 06-07-2017 

Kwaliteit
  
Structuurvisie is door het college goedgekeurd en naar de commissie RO gezonden voor 
behandeling. 
Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld. 
bijlagen  lijsten 3 en 4  worden nader onderzocht en kort gesloten met de eigenaren. 
  
M.b.t het onderzoek wederopbouw wordt gewacht op de subsidiegoedkeuring Rijksdienst.

Opstellen collectieplan

Het Zeeuws Archief stelt een collectieplan op. Daarin staan alle Veerse objecten. Het plan gaat 
over de instandhouding, de financiële dekking en de toegankelijkheid van de collectie. In oktober 
leggen we het plan voor.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-10-2015 

Kwaliteit
Het plan is in de commissievergadering van 10 oktober behandeld en gaat door naar de 
raadsvergadering van november.



3.5 Thema Kunst

3.5 Thema Kunst

Kunsten zijn alle artistieke uitingen, zowel beroepsmatig als bij wijze van vrijetijdsbesteding. Wij 
denken aan podiumkunsten, zoals toneel, muziek en beeldende kunsten als schilderen en 
beeldhouwen.
Maatregelen voor de Grote Kerk Veere nemen we op bij het project Veelzijdig Veere.
 
 

Doelstellingen

Kunstparticipatie

Inwoners en toeristen komen passief in aanraking met professionele artistieke uitingen.  
Inwoners en toeristen kunnen als vrijetijdsbesteding actief deelnemen aan kunst.

Maatregelen

3.019 Bevorderen participatie jeugd aan muziekonderwijs

 De muziekschool is momenteel bezig met een nieuw beleidsplan. Een belangrijk doel in dit 
beleidsplan is de integratie van het muziekonderwijs in het basisonderwijs.. Daarnaast stimuleren we 
lokale initiatieven voor muziek in het basisonderwijs en brengen daarvoor verschillende partijen met 
elkaar in contact o.a. muziekverenigingen, muziekschool, kunsteducatie Walcheren en basisscholen.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-02-2015 Einddatum: 01-07-2016 

Kwaliteit
In 2015 startte een projectgroep vanuit vanuit de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse 
Muziekschool met het opstellen van een toekomstvisie/beleidsplan. Er zijn enquêtes uitgezet 
onder diverse doelgroepen (bijvoorbeeld muziekverenigingen en scholen). In 2016 wordt dit 
verder uitgewerkt, waarbij ook de wensen vanuit de gemeenten worden geïnventariseerd. Wij 
verwachten dat de toekomstvisie gereed is in de 2e helft van 2016. 
In 2016 is er ook weer een start gemaakt  om gesprekken te voeren met basisscholen en   de 
instellingen voor kunsteducatie om muziek in het basisonderwijs te bevorderen. 
 

5.006 Beeldende kunst in openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen realiseren

Wij ondersteunen  initiatieven voor de realisatie van kunstwerken  in de kernen. Wij onderhouden 
bestaande kunstwerken op basis van een onderhoudsplan.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2014 

Kwaliteit
Het kunstwerk "Being there" is onlangs onthuld.

5.007 Deelname aan Zeeuwse Muziekschool (ZMS)

De ZMS verzorgt op basisscholen, bij muziekverenigingen en particulieren muzieklessen. Zoals is 
vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling leggen we jaarlijks de begroting voor het komende jaar 
en de jaarrekening van het afgelopen jaar aan u voor.
De Zeeuwse Muziekschool is momenteel bezig met een nieuwe toekomstvisie. Belangrijk onderdeel in 
deze toekomstvisie is de integratie van muziekonderwijs in het basisonderwijs. Het doel is dat de 
toekomstvisie in het voorjaar van 2017 gereed is.
Daarnaast stimuleren we lokale initiatieven voor muziek in het basisonderwijs en brengen daarvoor 
verschillende partijen met elkaar in contact o.a. muziekverenigingen, Zeeuwse Muziekschool en 
basisscholen.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-07-2016 



Kwaliteit
De ZMS voerde in 2015 de taken uit zoals in de GR staat. Op 11 juni 2015 stemde u in  met de 
jaarrekening 2014 en de conceptbegroting 2016 van de Zeeuwse Muziekschool. U stemde niet 
in met de  met de meerjarenraming omdat deze niet aan de VZG richtlijn voldoet.

Ondersteunen cultuur voor jongeren

In overleg met de jeugdraad ontwikkelen we een op de vraag afgestemd aanbod voor jongeren.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-02-2015 

Kwaliteit
Samen met de jeugdraad starten we in 2016 een werkgroep om tot een passend aanbod te 
komen. 

Relevante beleidskaders/-nota

 Verordening Huisvesting onderwijs
 Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en Opvang
 Verordening Peuterspeelzalen
 Notitie passend onderwijs Walcherse gemeenten
 Walcherse visie op onderwijs
 Verordening leerlingenvervoer 2014
 Doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden binnensport en welzijnsaccommodaties
 Kadernota Organisatie Accommodatiebeheer
 Uitgangspunten privatisering voetbal- en tennisaccommodaties 2012
 Sportnota 2011-2015
 Notitie speelruimte 2013
 Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016
 Subsidiewijzer
 Cultuuragenda 2014
 Nota Kunst in de openbare ruimte
 Gemeentelijk archeologiebeleid
 Museumnota Kostelijk en kostbaar 2013-2016

Trends en ontwikkelingen

 Cultuuromslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
 Digitalisering
 Vergrijzing en mobiliteit van de bevolking
 Regionale samenwerking
 Decentralisaties inclusief financiële kortingen
 Cultuur Nieuwe Stijl, eigen kracht van burger staat centraal
 Bezuinigingen van de rijks- en provinciale overheid en particuliere sponsors
 Een sterke beleving van de eigen identiteit en historie
 Erkenning van maatschappelijk en economische, toeristische functie van kunst en cultuur
 Nieuwe concessie openbaar vervoer per 1-1-2015

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 6.261 6.335 6.155 -106
Baten 280 550 538 258
Resultaat -5.982 -5.786 -5.617 364

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten
Sportstimulering 1.698 1.596 1.579 -119
Sociale infrastructuur 480 500 481 1
Jeugdvoorzieningen 979 947 835 -145
Onderwijs 1.801 1.852 1.838 37
Cultuureducatie 261 336 292 31
Kunsten 335 387 407 72
Cultureel erfgoed. 359 323 354 -5
Monumenten 348 394 370 22
Totaal Lasten 6.261 6.335 6.155 -106
Baten
Sportstimulering 44 45 46 2
Jeugdvoorzieningen 145 140 147 2
Onderwijs 83 283 259 176
Kunsten 0 35 38 38
Cultureel erfgoed. 0 0 1 1
Monumenten 7 46 47 40
Totaal Baten 280 550 538 258
Resultaat -5.982 -5.786 -5.617 364



Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Onderwijshuisvesting 2015 S 50 Uitvoering in 

komende 
jaren

Meet & match 2015 E 5 afgerond
Grote Kerk Veere 2015 I p.m.
Onderwijshuisvesting 2014 S 50 - Uitvoering in 

komende 
jaren

Renovatie voetbalveld 2014 I 6 6 Afgerond
Welzijn- sport- en cultuuraccommodaties 2014 S 20 15 Doorlopend
ZAT teams 2014 E 17 9 Afronding in 

2015
Onderwijshuisvesting 2013 S 27 Uitvoering in 

komende  
jaren

Voortzetting project Breedtesport / uitvoering 
sportbeleid

2013 E 36 - afgerond

Impuls brede scholen, sport en cultuur, 
aanstelling combinatiefunctionaris

2013 E p.m.

Vervanging de Lichtstraal Westkapelle, de Schute 
Biggekerke en Willibrordus Zoutelande

2012 S 5 - Reservering 
in 2013, 
uitvoering in 
latere jaren

Project Jeugd en Alcohol 2012 E 15 8 Afronding in 
2015

Impuls brede scholen, sport en cultuur, 
aanstelling combinatiefunctionaris

2012 E p.m. Doorlopend

Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en 
educatie (OKE) t.b.v. peuterspeelzalen

2011 S 24 - Afgerond

Onderwijshuisvesting 2011 en 
eerder

S 80 - afgerond 
kapitaallast 
MFA 
Zoutelande

Renovatie/nieuwbouw voetbalacc. Zoutelande Voor 
2009

I 400 - Afgerond




