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05. Programma Veiligheid

We willen dat Veere een veilige woon- en werkomgeving is voor inwoners en bezoekers.



5.1 Thema Openbare orde en veiligheid

5.1 Thema Openbare orde en veiligheid

We zijn een veilige gemeente voor onze inwoners en gasten. We behouden minimaal dit 
veiligheidsgevoel en waar mogelijk verhogen we dat.

Doelstellingen

Het jaarrond waarborgen van de basis politiezorg

We spreken jaarlijks met het team Veere / Middelburg af welke prioriteiten we aanpakken en welke 
inzet we daarvoor nodig hebben.

Maatregelen

5.003 Vaststellen werkplan politie

Vaststellen van het werkplan van de politie, team Walcheren met de prioriteiten en inzet. In december 
leggen we dit ter kennisname aan u voor.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
We hebben uitvoering gegeven aan de jaarschijf 2015 van het Regionaal beleidsplan. In de 
Basisteamdriehoek met Politie en OM volgen we de acties op dat gebied. 

Deelname aan basisteamdriehoeken

Deelnemen aan een aantal basisteamdriehoeken (bestuurlijk en ambtelijk) waar we lokale prioriteiten 
en inzet bespreken.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Er vonden 6 basisteamdriehoeken plaats, waarin we de voortgang en prioriteitstelling 
bespraken o.b.v. het Regionaal Beleidsplan. De teamdriehoek in juli 2015 was themagericht 
over het opgeleverde ondermijningsbeeld en de Walcherse prioriteitstelling daarin.

Doelstellingen

Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik

Samen pakken we criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik aan om een veilige 
woon- en werkomgeving te waarborgen.

Maatregelen

1.003 Samenwerken aan veiligheid

We geven voorlichting, preventie adviezen en werken nauw samen aan een integrale oplossing. Dat 
doen we met alle veiligheidspartners in het lokale en regionale veld. We betrekken zoveel mogelijk de 
burger daarbij.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
Op verschillende gebieden hebben we samengewerkt aan een veiliger Veere. Samen met de 
politie organiseerden we 2 voetjesacties tegen woninginbraken. Samen met Woonburg en 
Politie pakten we overlastsituaties rond huurwoningen aan. In samenwerking met Halt boden 
we scholen lessen aan en een vuurwerkexpositie rond de afgelopen jaarwisseling. Samen met 
het Veiligheidshuis werkten we aan enkele complexe overlastsituaties.



Uitvoeren en actualiseren nota integrale veiligheid

Actualiseren en uitvoeren van de Nota Integrale Veiligheid. In december bieden we deze nota aan.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Uitvoering vindt plaats. Kleine actualisatie nemen we alvast mee. In het 4e kwartaal bieden we 
de nota voor 2016 ter vaststelling aan. 
Uitvoering van de activiteiten in de nota heeft plaatsgevonden. De actualisatie en het opnieuw 
vaststellen van de nota is niet meer gelukt, vanwege de organisatie crisisopvang vluchtelingen. 
Dit jaar (2016) actualiseren/stellen we een nieuwe nota op. Deze bieden we uiterlijk eind 2016 
aan.

Vaststellen en uitvoeren regionaal beleidsplan politie

Uitvoeren van de speerpunten van het regionaal beleidsplan Politie 2015-2018. Dat doen we samen 
met de Walcherse gemeenten het OM en de politie.
De veiligheidsthema's zijn:
1. Woninginbraken, Overvallen en Straatroven (WOS)
2. Geweld (uitgaansgeweld, huiselijk geweld en veilige publieke taak)
3. Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen
4. Ondermijnende criminaliteit (drugshandel, mensenhandel, motorclubs en vrijplaatsen)
5. Veiligheidsbeleving, betrokkenheid en vertrouwen van burgers.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
In 2015 werd er 62 keer ingebroken. In 2014 was dat nog 67 keer. Er vonden, net als in 2014 2 
overvallen plaats. Dit jaar waren er geen straatroven, in 2014 waren er 2. Met preventie 
activiteiten en deelname aan het WOS-actieoverleg proberen we de  Woninginbraken, 
Overvallen en Straatroven terug te dringen. Aandacht blijft voor met name woninginbraken in 
vakantieparken. 
In 2015 waren er 72 meldingen van geweldsmisdrijven. In 2014 waren dat er 66. Het aantal 
meldingen jeugdoverlast daalde van 104 in 2014 naar 92 in 2015. De piek ligt in de 
zomermaanden. Dat geldt niet alleen voor Veere, maar voor het gros van de Zeeuwse 
gemeenten.



5.2 Thema Veiligheidsregio en rampenbestrijding

5.2 Thema Veiligheidsregio en rampenbestrijding

We dragen zorg voor een adequate en daadkrachtige rampenbestrijding.

Doelstellingen

Een adequate en daadkrachtige rampenbestrijding

We dragen zorg voor een adequate en daadkrachtige rampenbestrijding.

Maatregelen

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

De dertien gemeenten vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband dat 
zorgt voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en 
het voorzien in een meldkamer. Hier is een gemeenschappelijke regeling voor gesloten. Doelstelling 
en taken zijn verwoord in  deze GR. We sturen op de VRZ om de taken uit te voeren waar ze voor 
staan, binnen het gestelde budget. In het 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan u 
voor.  
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
Dit jaar heeft is ingestemd met Maatwerk in Brandweerzorg 3.0. Het Algemeen Bestuur van de 
VRZ heeft in juli Maatwerk in Brandweerzorg 3.0. vastgesteld. De jaarstukken zijn behandeld 
en vastgesteld.

1.002 Goed voorbereid op rampen en crises

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 rol 
gerichte 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 
klommen(brandweer, politie, GHOR, defensie, RWS, etc) weet wat we mogen verwachten.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 

Kwaliteit
De Veiligheidsregio organiseerde vier themaweken (tunnels, nucleair, water en BRZO).  Ook 
Veere nam daaraan deel. 
In december organiseerden we samen met Noord-Beveland 6 dagen crisisopvang 
vluchtelingen in De Couburg. 
 

Actief deelnemen in regionale samenwerking

Informeren van de raads- en commissievergaderingen in het voor- en najaar. Indien nodig vaker.
 
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
In 2015 heeft de VRZ een aantal keer een toelichting gegeven over de ontwikkelingen. Zoals 
Maatwerk in Brandweerzorg. In het najaar zijn er bijeenkomsten geweest om te komen tot een 
nieuwe regionaal beleidsplan. Dit beleidsplan wordt begin 2016 toegelicht en in de loop van 
dat jaar vastgesteld. Een van de doelstellingen van de VRZ is om actief de raad te betrekken 
en informeren over de (nieuwe) ontwikkelingen.



5.3 Thema Toezicht en handhaving

5.3 Thema Toezicht en handhaving

We zijn verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van regels voor de fysieke leefomgeving en voor 
de handhaving daarvan. Hoe we hiermee omgaan staat in het handhavingsbeleid.
Wij leggen de nadruk meer op kleine ergernissen als zwerfvuil, honden- en paardenpoep, parkeren, 
hard rijden en vernieling. Kortom, negatieve effecten op het woongenot.
Nieuw is dat we vaker mediation gaan toepassen.  
 

Doelstellingen

Naleven van regels en wetten in de fysieke leefomgeving

Door controle en toezicht, voorlichting en activeren van burgers zorgen we voor een schone, veilige 
en mooie leefomgeving en het verbeteren van het woongenot.

Maatregelen

1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV).

De APV Veere passen we aan als het nodig is.  
 
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2017 

Kwaliteit
De APV wordt vanaf 2015 jaarlijks geactualiseerd, waarbij gelet wordt op handhaafbaarheid en 
deregulering.

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)

Onderdeel van het handhavingsbeleid is het jaarlijkse integrale handhavingsuitvoeringsprogramma. 
Hierin staat hoe we onze toezichtscapaciteit inzetten.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-09-2014 

Kwaliteit
Het college heeft het IHUP 2016 op 22 december 2015 vastgesteld. We sturen het  ter 
kennisname naar de gemeenteraad van januari 2016.

1.009 Opstellen Jaarverslag Omgevingsrecht

In het jaarverslag doen wij verslag van de uitvoering van taken op het gebied van omgevingsrecht en 
bijzondere wetten. U kunt bijvoorbeeld lezen hoeveel vergunningen zijn verleend en hoeveel controles 
we hebben uitgevoerd.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-02-2015 

Kwaliteit
We zijn gestart met het maken van het Jaarverslag Omgevingsrecht 2015. Het college stelt dit 
voor de zomer van 2016 vast en stuurt het ter kennisname naar de gemeenteraad.

1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen

In 2015, 2016 en 2017 geven we een impuls aan de aanpak overlast van kleine ergernissen.  Het 
college heeft hiervoor een plan van aanpak vastgesteld.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
Is een aanvang mee gemaakt. In 2016 en 2017 pakken we gericht één of enkele kleine 
ergernissen per kern aan. Ergernis over paardenpoep stond op 1, op de voet gevolg door 



hondenpoep en te hard rijden in woonstraten. De uitslag van de enquêtes is besproken met 
stads- en dorpsraden. Voor 3 kernen is een plan van aanpak gemaakt en vastgesteld. Voor de 
overige kernen gebeurt dit binnenkort. De boa's gaan in hun kernen aan de slag en 
rapporteren de werkzaamheden. 
 

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken

De Wet VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) is op 14 april 2016 in werking getreden. 
Hierin staat dat elke gemeente en provincie een kwaliteitsniveau moet bepalen voor alle Wabo-taken. 
Het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd in een verordening. De wet geeft lokale overheden de 
mogelijkheid om bepaalde taken, onderbouwd met argumenten, onder het wettelijk minimale niveau 
uit te voeren. Zoals het er nu (november 2016) naar uitziet, kunnen alle Zeeuwse gemeenten zelf, 
door samenwerking of uitbesteding voldoen aan de Wet VTH. De Zeeuwse gemeenten en de 
provincie trekken gezamenlijk op om te komen tot één Zeeuws model. In het eerste kwartaal van 2017 
vindt de besluitvorming in de gemeenteraad plaats over de verordening VTH.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-04-2017 

Kwaliteit
De kwaliteitscriteria die gekoppeld zijn aan de Wet VTH zouden eerst landelijk worden 
vastgesteld, bij de wetsbehandeling in 2015 is alsnog afgesproken dat gemeenten deze zelf 
mogen vaststellen. De VNG heeft een model verordening opgesteld. Het is nu de bedoeling 
dat wij deze -Zeeuws afgestemd en met de landelijk vastgestelde model kwaliteitscriteria als 
basis- vaststellen. De eisen gaan over kritieke massa, inhoud en proces van onder andere 
ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en juridische zaken. 
Wij moeten nog een aantal acties ondernemen om te voldoen aan de landelijke model VTH-
kwaliteitscriteria. Deze staan in een door het college in 2014 vastgesteld verbeterplan 
genoemd. De uitvoering hiervan is stilgelegd in afwachting van de inhoud van de verordening 
die we gaan vaststellen. 

7.014 Deelname aan Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

Verlagen van de kwetsbaarheid bij en verhogen van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving, waarbij wij de middelen zo efficiënt mogelijk inzetten; de RUD voert voor Veere alleen 
specialistische taken uit, het zogenoemde basistakenpakket
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
De deelnemers van de RUD Zeeland hebben in 2015 gewerkt aan een nieuwe 
verrekensystematiek om op die manier meer eenduidigheid te krijgen in kwaliteit en kostprijs 
per product. In 2015 werkte de RUD op grond van kengetallen van de deelnemers. Als gevolg 
van bezuinigingen en perikelen in de opstart van de RUD heeft de RUD voor Veere niet alle 
gevraagde producten kunnen  leveren. In 2016 wordt gezamenlijk bekeken of, en hoe 
die achterstand kan worden ingehaald.

Relevante beleidskaders/-nota

 Nota integrale veiligheid
 Wet op de Veiligheidsregio's
 Regionaal Crisisplan
 APV en beleidsregels
 Integraal Handhaving Uitvoeringsprogramma
 Handhavingsbeleid
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 Wet milieubeheer
 Bestemmingsplannen
 Drank- en horecawet



Trends en ontwikkelingen

 Verdere regionalisering en ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
 Vorming van de Nationale Politie
 Zelfredzaamheid van de burger
 Zeeland is het 2e risicogebied van Nederland
 Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
 kosten van vandalisme verhalen op de daders
 recreatiegetinte inbraken en diefstallen
 Omgevingswet
 Nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 3.344 3.513 3.523 179
Baten 872 873 1.003 132
Resultaat -2.473 -2.640 -2.520 -47

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 
primitief

Begroting 2015 
actueel

Rekening 
2015

Saldo 
2015

Lasten
Bouw- Woningtoezicht 1.128 1.059 969 -159
Integrale veiligheid. 120 169 179 59
Crisesbeheersing en 
rampenbestrijding

1.579 1.755 1.823 244

APV en uitvoering bijzondere 
wetten

517 530 553 35

Totaal Lasten 3.344 3.513 3.523 179
Baten
Bouw- Woningtoezicht 850 785 874 24
Integrale veiligheid. 1 9 9 8
Crisesbeheersing en 
rampenbestrijding

0 64 107 107

APV en uitvoering bijzondere 
wetten

20 14 13 -7

Totaal Baten 872 873 1.003 132
Resultaat -2.473 -2.640 -2.520 -47

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Bijdrage Veiligheidsregio 2015 I 15 15 Afgerond




