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09. Programma Bestuur

Het programma Bestuur gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders. Allerlei vormen van samenwerking komen in dit programma terug. 
Samenwerking met burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen, verenigingen etc,. maar ook de 
samenwerking met andere overheden komt aan bod. 
 



9.1 Thema Algemene bestuurszaken

9.1 Thema Algemene bestuurszaken

In dit thema komen de algemene bestuurszaken aan bod die gemeentebreed overheersen.

Doelstellingen

Behouden en vergroten van de bestuurskracht

Wij willen een zelfstandige bestuurskrachtige gemeente zijn. Dat willen we bereiken door samen te 
werken met andere overheden om kwaliteit te kunnen leveren, kwetsbaarheid tegen te gaan en kosten 
zo laag mogelijk te houden.

Maatregelen

0.002 Uitvoering geven Science in Residence

De gemeente Veere heeft sinds februari 2015 een samenwerking met de HZ University of Applied 
Science, genaamd Science in Residence. Het doel van deze samenwerking is:

 Uitvoering geven aan levende onderzoeksvragen waar wij als organisatie niet altijd voldoende 
kennis en capaciteit beschikbaar voor hebben.

 Uitvoering geven aan de veranderende rol van de overheid, meer maatschappij en andere 
overheid.

 We onderzoeken de mogelijkheid om Science in Residence uit te breiden met ander 
onderwijsinstellingen.

 Per half jaar uitvoering geven aan minimaal 3 onderzoeksvragen.
 De 12 routes die zijn geformuleerd in het duurzaamheidsbeleid worden ook de leidraad voor 

de verder invulling van Science in Residence.
 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-02-2015 

Kwaliteit
In het eerste half jaar zijn er 6 onderzoeken uitgevoerd. Het thema was energiezuinig maken 
van de bestaande woningvoorraad en eigen gebouwen en onderzoek naar zonneparken). 
Vanaf starten we met het thema herstructureren van de kleinere bedrijventerreinen en gaat de 
opleiding communicatie de dikke rapporten uit het eerste half jaar ombouwen tot glossy's die 
digitaal en analoog beschikbaar komen en gaan een strategie bepalen om burgers in 
beweging te krijgen op het gebied van het verduurzamen van de eigen woning. Ook gaan we 
de mogelijkheden onderzoeken van Zeeuwse haver. 
Sinds juni 2016 is Mark Minderhoud aangesteld als makelaar in de samenwerking met de 
Hogeschool Zeeland. Daarnaast zijn er drie thema's benoemd, waar in de vorm van Living 
Labs een invulling aangegeven wordt. De thema's zijn: 1. Duurzame Gebeidsontwikkeling, 2. 
Burger- en Overheidsparticipatie en BigData, 3. Zorg, Welzijn, Toerisme en Onderwijs. 
  
Het eerste overkoepelende project van de living labs en op de manier van systeemtheorieën 
dat zal worden uitgevoerd is het opstellen van het duurzaamheidsplan.

Benoemen leden rekenkamer(commissie).

We werven en benoemen nieuwe leden voor de rekenkamer(commissie).
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-03-2015 

Kwaliteit
leden van de rekenkamercommissie zijn tijdens de raadsvergadering van 12 februari 2015 
benoemd.

Invullen regionale samenwerking

We gaan de nota 'Samenwerken Hoe? Zo!'. uitvoeren.
 



In 2015 vindt de regionale samenwerking plaats op de onderwerpen:
1. doorontwikkelen afdeling Porthos,
2. samenvoeging P&O afdelingen Walcheren Schouwen-Duiveland (WSD),
3. Versterken samenwerking resttaken RUD.
 
1. Voor 1 juli 2015 dient de personele invulling van Porthos formeel gerealiseerd te zijn. Daarvoor 
wordt een plaatsingsproces met behulp van een af te sluiten Sociaal Plan gerealiseerd.
2. Op basis van het onderzoek tot samenvoeging van de afdelingen P&O moet een besluit genomen 
worden of en zo ja onder welke voorwaarden samenwerking tot stand komt. Dit is voor 1 juli 2015 
duidelijk.
3. de WSD gemeenten nemen deel aan de RUD voor de wettelijk verplichte taken. De overige taken 
worden in samenwerking opgepakt. Dit vindt in 2015 plaats op basis van een netwerkbenadering. 
Indien blijkt dat we niet kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen dan komt er een voorstel om deze 
samenwerking of te intesiveren (gastgemeente model toepassen) of meer taken over te dragen aan 
de RUD.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Personele invulling Porthos is per 1 oktober j.l. gerealiseerd.
Het maken van een businesscase samenwerking P&O was eerder al doorgeschoven naar 
2016. 
De discussie rond huisvesting- en overheadkosten rond samenwerkingen loopt nog.  Een 
intergemeentelijke werkgroep financiën brengt hiertoe ondertussen zaken in beeld.  

Uitvoeren samenwerkingsagenda op ondersteunende diensten

Wij werken regionaal samen aan de hand van de samenwerkingsagenda Middelburg, Vlissingen en 
Schouwen-Duiveland. Door regionale samenwerking besparen wij kosten, verbeteren wij de kwaliteit 
en verminderen wij onze kwetsbaarheid. Wij stellen eind 2014 de actuele agenda samenwerking op. 
Aan de hand van deze agenda rapporteren wij aan u de voortgang.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 04-09-2014 

Kwaliteit
De actuele samenwerkingsagenda is nog niet opnieuw vastgesteld.  Samenwerking op gebied 
van belastingen en porthos zijn inmiddels wel operationeel.  De 
samenwerkingsovereenkomsten en businesscases moeten nog  worden ondertekend.   Eerder 
dit jaar is besloten om voor 2015 geen nieuwe opdracht te formuleren voor samenwerrking 
p&o. Voor Veere geldt dat de verdere vormgeving van Porthos een hogere (p&o) prioriteit 
vraagt. Los hiervan is eerst een goede discussie over het fenomeen huisvesting- en 
overheadvergoedingen binnen de samenwerking als geheel noodzakelijk voordat we nieuwe 
samenwerkingcases opstarten. De huidige afspraken op dit punt leiden in de praktijk tot 
verschillen per case en tot te hoge kosten. .De discussie rond huisvesting- en overheadkosten 
rond samenwerkingen loopt inmiddels.  Een intergemeentelijke werkgroep financiën brengt 
hiertoe ondertussen zaken in beeld.

Doelstellingen

Bestaande verordeningen aanpassen aan nieuwe modellen VNG

Nieuwe verordeningen opstellen conform richtlijnen VNG modellen.

Maatregelen

Vaststellen nieuw Reglement van orde voor vergadering van raadscommissies

Wij passen de huidige verordening aan en gebruiken hiervoor het nieuwe model van de VNG.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van april een nieuw reglement vastgesteld



Vaststellen nieuw Reglement van orde voor vergaderingen gemeenteraad

Wij passen de huidige verordening aan en gebruiken hiervoor het nieuwe model van de VNG.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
gemeenteraad heeft in april nieuw reglement vastgsteld. 

Vaststellen nieuwe Verordening rechtspositie leden raad, leden college en 
commissieleden

Wij passen de huidige verordening aan en gebruiken hiervoor het nieuwe model van de VNG.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Voorstel is in september aan de orde gekomen tijdens de vergadering van het presidium en 
gaat vervolgens via de commissie ro naar de raad.

Doelstellingen

Sluitende begroting / de begroting is structureel en reëel in evenwicht.

De begroting van de gemeente is structureel en reeel in evenwicht: dit blijkt uit een regime van 
repressief toezicht door de provincie.
 

Maatregelen

9.003 Invulling gegeven aan ombuigingsmaatregelen

Tot en met 2016 vullen we de ombuigingsmaatregelen in op taken en personele kosten, kortingen op 
subsidies en gemeenschappelijke regelingen en verhoging van inkomsten. Dit heeft u besloten in de 
kerntakendiscussie 2011.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
Op de diverse ombuigingsmaatregelen wordt gerapporteerd bij de betreffende 
programma's/thema's. 
In het algemeen liggen de ombuigingen op schema. Voor een actueel overzicht zie de bijlagen.

9.004 Realiseren bezuinigingen coalitieprogramma 2014-2018

In het coalitieprogramma en de de kadernota 2014 beschrijven wij de bezuinigingen. Die bestaan 
uit hogere inkomsten en lagere uitgaven. Vanaf 2015 voeren we deze uit.  
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017 

Kwaliteit
De ombuigingen uit het coalitieprogramma 2014-2018 zijn in de begroting 2015-2018 vertaald 
in taakstellingen. 
In de rapportage over het 4e kwartaal 2015 rapporteren we de stand van zaken op de diverse 
onderdelen.



9.2 Thema Dienstverlening

9.2 Thema Dienstverlening

Dienstverlening persoonlijk en dichtbij is het leidende principe voor de hele organisatie. De klant 
(inwoner, ondernemer en bezoeker) staat centraal. We zijn duidelijk, leveren kwaliteit door 
professioneel, betrouwbaar en slagvaardig te werken. Onze klantgerichtheid is verrassend.
 
 

Doelstellingen

De dienstverlening gaat naar een excellent nivo.

Het onderdeel Dienstverlening in het onderzoek “Benchmark Publiekszaken” scoort minimaal het 
rapportcijfer 8.
Het Veerse klantenpanel oordeelt positief over de ontwikkeling van de dienstverlening.
Prijsdifferentiatie en het vergroten van het aanbod van digitale producten, stimuleren het gebruik van 
het digitale kanaal.
 

Maatregelen

0.010 Uitvoeringsprogramma Dienstverlening

Door prijsdifferentiatie, communicatie en het introduceren van nieuwe producten maken steeds meer 
klanten gebruik van het digitale kanaal. We tonen dat aan met cijfers. De klantbenadering verbetert 
verder door blijvende promotie van de mogelijkheid een afspraak te maken, de herinrichting van de 
hal, het investeren in opleiding telefonie, etc.
“Meten is weten”: aan de hand van analyses van beschikbare data (telefoon, bezoek, website etc.) 
verbeteren we de kwaliteit van onze diensten: bijvoorbeeld minder wachttijd of betere vindbaarheid 
van informatie.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Het Ministerie van BZK heeft onderzoek laten doen naar de digitale volwassenheid van 
overheden. Ook bij gemeenten zijn de meest gebruikte produkten/diensten onderzocht. Veere 
scoort als beste Zeeuwse gemeente bij digitale dienstverlening aan inwoners en staat in de top 
20 van de gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners.

9.005 Dereguleren

Wij verbeteren de kwaliteit van de dienstverlening door regels zo veel mogelijk te beperken.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
Deregulering is meer dan het schrappen van regels; het gaat bij deregulering ook om het zo 
simpel mogelijk maken van regels en afspraken dat een ieder er zo weinig mogelijk last van 
ondervindt. 
In 2015 is de pilot omgevingsplan gestart.  Verordeningen en regels die te maken hebben met 
de fysieke leefomgeving (voorbeelden zijn terrassen, uitstallingen en seizoensmarkten) en alle 
bestemmingsplannen voor onze kernen worden hiermee geïntegreerd in één plan. Op 12 
oktober heeft de gemeente Veere deelgenomen aan een consultatieronde bij de commissie 
IMRO van de Eerste Kamer. 
Ook draait Veere een pilot in het kader van private kwaliteitsborging.

9.007 Werken met het ondernemingsdossier

Toezicht houden bij bedrijven op basis van het ondernemingsdossier en promoten en stimuleren 
dat ondernemers vergunningen aanvragen via het ondernemingsdossier. De toezichthouder kan op 
die manier meer administratieve in plaats van fysieke controles uitvoeren en de ondernemer ziet in 



één oogopslag welke vergunningen hij nodig heeft en hoeft zijn gegevens niet telkens opnieuw in te 
voeren. Het ondernemingsdossier is voor de ondernemer tevens zijn map voor het opbergen van 
vergunningen, certificaten, jaarrekeningen en dergelijke; als de ondernemer dat wil.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 

Kwaliteit
De gemeente Veere is één van de vijf gemeenten die meedoen aan de pilot om gericht meer 
ondernemers met het dossier te laten werken. De pilot is in juli 2015 gestart. Eind 2015 zijn de 
voorbereidingen getroffen om in 2016 actief meer ondernemers het Ondernemingsdossier te 
laten gebruiken.



9.3 Thema Communicatie

9.3 Thema Communicatie

Burgers, bedrijven en instellingen hebben kennis van en inzicht in beleid, besluiten en activiteiten van 
de gemeente. Burgers voelen zich betrokken bij de gemeenschappelijke beleidsbepaling en dragen 
voor zover mogelijk daaraan bij via inspraak en dialoog. Er is een zo breed mogelijk maatschappelijk 
draagvlak voor het beleid en de besluiten.

Doelstellingen

Communiceren via diverse media

We communiceren ontwikkelingen en activiteiten via de Veerse Krant, website, sociale media als 
twitter en facebook en via de pers.

Maatregelen

Besparing wettelijke publicatieplicht

We publiceren sinds 1/1/2014 bekendmakingen digitaal. In bijzondere omstandigheden doen we dat in 
een huis-aan-huisblad. Alle stukken liggen ter inzage bij de publieksbalie. We voldoen zo aan onze 
wettelijke publicatieplicht.  In 2015 moeten we op dit onderdeel nog eens € 5.000 structureel te 
besparen. Dit bedrag loopt in 2016 op tot € 10.000 structureel.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Op basis van de uitgaven tot nu toe kunnen we constateren dat de taakstelling is gerealiseerd.

Bezuinigingen communicatie (kadernota 2014)

Wij noemden in de kadernota 2014 de volgende bezuinigingen voor 2015: 
In 2015 brengen wij de De Veerse Krant 6x uit. Dat is 1x minder dan nu en hiermee besparen we € 
4.000.
Wij gaan eenvoudige representatie- en promotiegeschenken geven. Hiermee besparen wij € 8.000.
Ook onze promotionele activiteiten vereenvoudigen wij; hier besparen wij € 4.000 mee. Wij informeren 
u via de tussentijdse rapportages 2015 over het behalen van deze taakstelling.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Dankzij de in gang gezette acties hebben we de taakstelling 2015 mbt de Veerse Krant, 
representatie- en promotiegeschenken, en promotionele activiteiten gerealiseerd.  

Website gemeenteraad

We willen de raad duidelijker positioneren. We voegen een website gemeenteraad toe. Die 
ontwikkelen we samen met een werkgroep uit de raad. In  januari leveren we de website op.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 28-02-2015 

Kwaliteit
Website gemeenteraad is in januari van het afgelopen jaar gerealiseerd en per de laatste week 
van februari operationeel.  In het redactieteam nemen ook 3 raadsleden plaats.

Doelstellingen

Participatie conform coalitieprogramma uitvoeren

We gaan de kwaliteit van de communicatie verder verbeteren als integraal onderdeel van de 
beleidsontwikkeling. Het is van groot belang dat we aan het begin van ontwikkelingen investeren in 
communicatie en participatie. De dorps- en stadsraden en ondernemersverenigingen maken daar 
onderdeel van uit. 



Maatregelen

Instellen participatie klankbordgroep

We stellen een participatie klankbordgroep is die in maart operationeel is.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 28-02-2015 

Kwaliteit
Door de inmiddels gekozen en toegepaste iob werkwijze is een participatie klankbordgroep 
overbodig. Deze maartregel is dus door de tijd ingehaald en is vervallen. 

Relevante beleidskaders/-nota

 Communicatienota
 Inspraakverordening
 Programma Dienstverlening
 Verordening op de Dorpsraden
 Klachtenregeling
 Commissie voor bezwaarschriften en beroepszaken
 Nota samenwerrking "Samenwerking Hoe? Zo! "
 Beleidsnota bestuurlijke vernieuwing Veere januari 2013
 Commissieverordening en reglement van orde voor het college en de raad
 Regeling Regionale Commissie Walcherse Zaken
 Verordening Rekenkamer

Trends en ontwikkelingen

 Veranderende relatie tussen overheid en burgers
 Invloed op besluitvorming door burgerparticipatie
 Communicatie is maatwerk
 Toenemen de digitalisering van de maatschappij ( o.z. social media)  en eisen voor de 

gemeentelijke dienstverlening
 Behoefte aan geïntegreerde dienstverlening (één-loket-principe) en service dichtbij.
 Noodzaak voor vereenvoudiging van regelgeving in het algemeen en vermindering van de 

administratieve lastendruk voor ondernemers in het bijzonder.
 Samenwerken als hulpmiddel om slim en slank te werken.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 3.581 3.792 3.608 28
Baten 419 429 440 21
Resultaat -3.162 -3.362 -3.168 -7

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting 2015 
primitief

Begroting 2015 
actueel

Rekening 
2015

Saldo 
2015

Lasten
Gem. Organen en 
samenwerkingsverbanden

2.041 2.232 2.087 46

Burgerzaken. 524 562 613 89
Koninklijke onderscheidingen 12 12 5 -6
Verkiezingen 97 81 79 -19
Burgerlijke stand 172 200 191 19
Communicatie 2015 576 558 525 -51
Dorpsraden 58 54 49 -9
Dienstverlening 52 53 25 -27
Promotie, relatiebeheer en 
marketing

48 40 33 -15

Totaal Lasten 3.581 3.792 3.608 28
Baten
Gem. Organen en 
samenwerkingsverbanden

11 11 10 -1

Burgerzaken. 324 345 346 22
Burgerlijke stand 72 72 78 6
Communicatie 2015 12 2 6 -6
Totaal Baten 419 429 440 21
Resultaat -3.162 -3.362 -3.168 -7

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Moderniseren GBA 2013 E 70 5 Afronding in 2016




