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Aanbieding
Inleiding
Voor u ligt de programmaverantwoording van de gemeente Veere over het jaar 2015. 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
jaarrekening 3. overzicht van baten en
baten en lasten en
lasten in de jaarde toelichting
rekening en de
toelichting
4. uiteenzetting van
4. balans en de
de financiële
toelichting
positie 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.Aan het college
wordt verantwoording afgelegd in de productenrekening. In dit boekwerk zijn ook diverse bijlagen
opgenomen. Per fractie stellen wij een exemplaar beschikbaar.In de begroting heeft uw raad
onderstaande programma’s benoemd.
 Ruimtelijke ordening
 Buitengebied
 Leren en Leven
 Zorg en Sociale voorzieningen
 Veiligheid
 Leefomgeving
 Economie
 Openbare Ruimte
 Bestuur
 Projecten
Per programma zijn de vragen beantwoord:
 Wat hebben we bereikt?
 Wat heeft college daarvoor gedaan?
 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 producten vermeld. Deze geven alle gemeentelijke activiteiten
weer in termen van producten. In de jaarrekening is het totaal van deze producten per programma
weergegeven in het overzicht van baten en lasten en de toelichting. Het totaal van de baten en lasten
in de producten 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:
 Bedrijfsvoering
 Lokale heffingen
 Weerstandvermogen en risicobeheersing
 Onderhoud Kapitaalgoederen
 Financiering
 Grondbeleid
 Verbonden Partijen
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
2015 gerapporteerd. De financiële analyses treft u aan in het overzicht van baten en lasten.
In de bestuursrapportages werd 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) wordt een overzicht gegeven 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.
Samenvatting
Jaarverslag 2015
Hieronder volgen per programma een aantal in het oog springende realisaties in 2015.
Ruimtelijke ordening
 In september 2015 hebben wij het plan van aanpak vastgesteld voor de uitvoering van het
Masterplan Fort den Haakweg. In dit plan staat per coalitiepartner beschreven welke stappen
gezet moet worden om te komen tot realisatie.
 Aan de hand van de kaders voor de gemeentelijke accommodaties zijn gemeentelijke
gebouwen geïnventariseerd. Een aanzet voor de kaders is op 17 december 2015 aan de raad
voorgelegd en geaccordeerd.
 De bouw van woningen op locaties in Oostkapelle, Zanddijk en Zoutelande en het incidenteel
opvullen van inbreidingslocaties in de kernen zijn gerealiseerd binnen de geldende
woningmarktafspraken.
 In verband met de verkoop van bouwkavels in Zoutelande hebben we ook in 2015 weer een
winstneming kunnen doen.
Buitengebied
 De gemeenteraad heeft in juni 2015 de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied
vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt. Op 25 februari 2016 was
er een zitting voor een bodemprocedure. Hiervan is nog geen uitspraak bekend.

 Wij hebben op onderdelen in 2015 uitvoering gegeven aan de ambities, uitgesproken in het
rapport "De Kust is breder dan het strand". Denk aan verwijzing naar parkeerterreinen,
informatieborden enzovoort.
Leren en Leven
 In 2015 zijn veel praktische zaken op het gebied van passend onderwijs 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.
 Het ministerie heeft laten weten dat Veere voldoende invulling geeft aan het VVE-beleid
(Voor- en Vroegschoolse Educatie).
 In 2015 hebben we een multifunctionele accommodatie (MFA) in Zoutelande gerealiseerd.
Deze accommodatie werd op 11 februari 2016 geopend.
 De speerpunten uit het uitvoeringsprogramma sport hebben we nagenoeg allemaal
gerealiseerd.
 Voor 2015 heeft de Stichting Welzijn Veere de coördinatie op de samenwerking tussen zorg
en welzijn vanuit de ouderennota overgenomen.
 De Structuurvisie Cultuurhistorie is door de raad op 1 oktober 2015 vastgesteld.
Zorg en sociale voorzieningen
 Met alle sportverenigingen met een kantine is een convenant afgesloten over de verkoop van
alcohol in de kantines.
 Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de opbouw van de organisatie Porthos, de
nieuwe toegang tot (jeugd)zorg voor Walcheren.
 In afstemming met de andere twee gemeenten hebben we geconcludeerd dat het voorlopig
niet nodig is om een beleidsplan voor het brede sociaal domein op te stellen.
 In 2015 is bij Orionis gestart met een begrotingsscan, analyse van het werkbedrijf en de een
analyse van de flexibilisering van het personeel.
Veiligheid
 Op verschillende gebieden hebben we samengewerkt met Woonburg en politie aan een
veiliger Veere.
 Dit jaar is ingestemd met Maatwerk in Brandweerzorg 3.0.
Leefomgeving
 De evaluatie aanpassingen minicontainers is in juni 2015 in de raad behandeld. We hebben
de inwoners van de kern Westkapelle uitgenodigd voorstellen te doen voor verbeteringen.
 Vertegenwoordigers van de gemeente Veere hebben in 2015 deelgenomen in de
werkgroepen Riolering buitengebied en Rioolvreemd water.
 In de Gemeente zijn op diverse locaties maatregelen genomen om wateroverlast te
verminderen.
 Het streven naar energieneutraal maken van gebouwen is in 2015 doorgezet en plannen voor
energieneutraal maken van onder andere de loods Grijpskerke worden in 2016 verder
uitgewerkt.
Economie
 De conclusie is, dat gezien het aantal aanvragen, De regeling Nieuwe Economische Dragers
(NED) voorziet in een behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing
behouden blijven.
 Inmiddels is duidelijk dat DELTA N.V. het netwerkbedrijf Enduris moet afsplitsen vóór 1 juli
2017. DELTA N.V. heeft de verwachting afgegeven de komende jaren geen dividend uit te
keren aan de aandeelhouders.
 De uitvoering van de visie Domburg is in volle gang. In oktober heeft het college een
Stedenbouwkundige aangesteld voor de uitvoering.
 Op 16 januari 2015 hebben wij als gemeente met de Toeristische sector Veere een convenant
ondertekend over de besteding van de Toeristische Impuls. Ieder jaar is een budget van
€ 200.000 beschikbaar.
 De nieuwe Kadernota kampeerterreinen Veere 2013 is vastgesteld.
Openbare ruimte
 De herinrichting Kaai, Veere is gereed en is naar tevredenheid van de omgeving en de
gemeente uitgevoerd.
 De voorgenomen besparing voor 2015 door het overdragen van groen etc. (burgers en
bedrijven participeren in onderhoud van groenelementen) is gerealiseerd. In 2015 is weer een
aantal nieuwe projecten gestart.

 De inrichting van veel plantsoenen is aangepast zodat ze eenvoudiger te onderhouden zijn.
 Het dynamisch parkeerverwijssysteem is in 2015 gerealiseerd. Met dit systeem kunnen we
real time het zoekverkeer sturen naar de beschikbare parkeerplaatsen.
 In de raad van februari 2015 is de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld.
Bestuur
 De personele invulling Porthos is per 1 oktober jl. gerealiseerd.
 In 2015 is de pilot omgevingsplan gestart. Verordeningen en regels die te maken hebben met
de fysieke leefomgeving en alle bestemmingsplannen voor onze kernen worden hiermee
geïntegreerd in één plan.
 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.
 De gemeente Veere is één van de vijf gemeenten die meedoen aan de pilot om gericht meer
ondernemers met het ondernemersdossier te laten werken.
 De website gemeenteraad is in januari van het afgelopen jaar gerealiseerd en per de laatste
week van februari operationeel.
Projecten
 Singelgebied Domburg.
Op hoofdlijnen hebben we overeenstemming bereikt over het verplaatsen van de huidige
supermarkt. Besluitvorming en het sluiten van overeenkomsten is niet meer gelukt eind 2015.
Zodra de overeenkomsten zijn gesloten kunnen we starten met de bestemmingplanprocedure.
 Veelzijdig Veere.
Eén van de doelen was een parkeerverwijssysteem in Veere. Dit system is in mei 2015 in
gebruik genomen.

01. Programma Ruimtelijke Ordening
01. Programma Ruimtelijke Ordening
We willen de ruimtelijke ontwikkeling op kernniveau verbeteren en de ruimtelijke kwaliteit van de
bebouwing en de buitenruimte versterken. De ontwikkelingen in de samenleving en in de ruimte
stemmen we zo goed mogelijk op elkaar af. In de komende jaren ligt de focus op het herstructureren
(woningen, bedrijventerreinen), herontwikkelen (maatschappelijke accommodaties, ruimtelijke
projecten) en het verbeteren van onze concurrentiepositie (toerisme en recreatie, economie). Extra
aandacht komt er voor ondergrondse afvalcontainers bij gebiedsontwikkelingen in de
bestaande bebouwde omgeving.
Het uitvoeren en beheren van grondzaken en het gezond houden van het grondbedrijf vallen ook
binnen dit programma.

1.1 Thema Visies en plannen
1.1 Thema Visies en plannen
Ruimtelijke visies en plannen, al dan niet gebaseerd op de Wet op de Ruimtelijke ordening, zijn de
basis voor het ontwikkelen en herstructureren.
Doelstellingen
Verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en stimuleren van
ontwikkelingen
Het opstellen van randvoorwaarden waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn.
Maatregelen
1.002 Uitwerken Masterplan Fort den Haakweg Vrouwenpolder en omgeving
Op 15 september 2015 stelden wij het plan van aanpak vast voor de uitvoering van het Masterplan
Fort den Haakweg. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties
gezet/uitgewerkt moeten worden om te komen tot realisatie.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 11-06-2015 Einddatum: 31-12-2018
Kwaliteit
Op 11 juni 2015 heeft u de Nota Supervisie Fort den Haakweg vastgesteld. In samenhang met
de Gebiedsvisie en het Ontwikkelplan vormt dit het Masterplan Fort den Haakweg (het
Masterplan). De komende jaren wordt het Masterplan door de gebiedscoalitie uitgevoerd onder
begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap
Tas). In september 2015 hebben wij het plan van aanpak vastgesteld voor de uitwerking van
het Masterplan. In dit plan staat per coalitiepartner beschreven welke stappen gezet moeten
worden om te komen tot realisatie. Onderdeel hiervan is een gezamenlijk opgestelde integrale
uitvoeringsplanning die houvast biedt voor de uitwerking. Iedere coalitiepartner werkt in
2016 zijn werkpakket verder uit. In samenwerking met de supervisor, de initiatiefnemers en de
welstandscommissie worden de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Verder worden
er met de initiatiefnemers overeenkomsten gesloten. In 2016 stelt het bureau Rho het
bestemmingsplan op en voeren wij de procedure (zie hiervoor de maatregel "Bestemmingsplan
Fort den Haakweg"). Op 15 februari 2016 bent u, via/tijdens de raadscommissie RO, door
Marty van de Klundert (supervisor) geïnformeerd over de stand van zaken. Op 16 maart 2016
is er een informatieavond voor bewoners.
1.016 Formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen
In april 2013 besloot u om ook voor Biggekerke, Meliskerke, Westkapelle, Aagtekerke, Grijpskerke,
Koudekerke, Oostkapelle en Gapinge dorpvisies te maken. Inmiddels wordt er in Biggekerke,
Westkapelle, Aagtekerke en Koudekerke gewerkt aan een visie, veelal op initiatief van de dorpsraden.
De dorpsvisie Aagtekerke is op 1 oktober 2015 aan uw raad aangeboden en Serooskerke wil deze
ook in 2015 afronden.
De dorpsraad blijft eigenaar van de visie. De gemeente zal de visie als basis gebruiken voor de
dialoog over het opstellen van gemeentelijk beleid (denk aan de Toekomstvisie Accommodatiebeleid,
het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, het Omgevingsplan, de gemeentelijke
Duurzaamheidsagenda). Als de dorpsraad dit wil, blijft de gemeente actief ondersteunen bij het tot
uitvoering brengen van de plannen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een uitvoeringsagenda. Want
ook de uitvoering van het plan is “van, voor en door het dorp” en we willen samen met de inwoners op
zoek naar mogelijkheden om deze projecten te realiseren, bijvoorbeeld via de Reserve leefbaarheid.
Zowel voor de gemeente als voor de dorpen is het zoeken naar een goede invulling van de nieuwe rol.
De gemeente geeft advies en ondersteunt in het proces. Het overlaten aan de kernen betekent ook
dat we weinig invloed hebben op het tempo en het eindresultaat.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 16-03-2017

Kwaliteit
Aagtekerke: De dorpsvisie is gereed. De voorzitter van de dorpsraad heeft de visie officieel
overhandigd op 1 oktober jl. aan de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad. De
dorpsraad heeft de visie gebruikt als input voor het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan.
Ook gaan ze de visie gebruiken als input voor de dialoog over het accommodatiebeleid. Ze
hebben het thema duurzaamheid uit de visie opgepakt en werken dit nu met twee studenten
van de HZ verder uit om zo de duurzame ontwikkelingen in het dorp te stimuleren.
Biggekerke: In maart jl. heeft de dorpsraad met de inwoners gesproken over de concept
dorpsvisie. Aan de hand van thema's hebben ze nader geïnventariseerd wat men wel/niet
belangrijk vindt voor het dorp. Daarna hebben ze de dorpsvisie aangepast. In juni jl. hebben ze
de definitieve versie van de dorpsvisie gepresenteerd bij de openbare dorpsraadvergadering.
Enkele personen verzochten de dorpsraad om nog enige zaken aan te passen. Het
belangrijkste punt uit de dorpsvisie is het multifunctioneel centrum Biggekerke. Daarover
hebben ze een nieuwsbrief opgesteld en huis-aan-huis laten bezorgen in juli jl. De dorpsraad
heeft de dorpsvisie daarnaast gebruikt bij het leveren van input voor het Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan. Ook hebben ze de dorpsvisie gebruikt bij het kiezen van een
bestemming voor de subsidie voor de kern, namelijk voor het verfraaien van de dorpsentrees.
Koudekerke : De dorpsraad en de ondernemersvereniging hebben eind 2014 het initiatief
genomen om te starten met een visie. Uit de dorpsraad en ondernemersvereniging en met
andere betrokken inwoners is een stuurgroep opgericht. Deze stuurgroep heeft in maart jl. een
eerste brainstormavond met inwoners gehouden. Na deze avond zijn ze begonnen met vier
werkgroepen om bouwstenen te maken voor de dorpsvisie en heeft een serie
interviews plaatsgevonden met stakeholders op het dorp over speerpunten voor de dorpsvisie.
De stuurgroep nadert nu de integratiefase.
Meliskerke: De dorpsraad en de ondernemersvereniging hebben het initiatief genomen om te
starten met een visie. Samen met vertegenwoordigers van verenigingen en kerk is een
projectgroep samengesteld. Uit de projectgroep is een kleine werkgroep gevormd die de
eerste bijeenkomst voor dorpsbewoners heeft voorbereid. Echter, gaandeweg bleek dat veel
leden van de projectgroep weinig animo ondervonden bij buurtgenoten. Er is in het dorp nu te
weinig draagvlak voor het maken van een dorpsplan. De dorpsraad is nu bezig om te bezien
hoe, wanneer en welke zaken verbeterd kunnen worden in het dorp.
Serooskerke : Het dorpsplan is gereed. Er heeft op dinsdag 10 november een
bewonersavond plaatsgevonden. Op deze avond is de visie symbolisch overhandigd aan de
burgemeester.
Westkapelle: In Westkapelle werkt een stuurgroep bestaande uit diverse vertegenwoordigers
van verenigingen, dorpsraad, ondernemersvereniging en andere betrokken dorpsgenoten aan
een visie. Op 19 november hebben zij een bewonersavond georganiseerd. Deze avond was
zeer drukbezocht. De input van deze avond wordt nu verwerkt in de visie. Ze streven ernaar
om de visie begin 2016 af te ronden en te overhandigen aan de gemeenteraad.
8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen
Welstandsbeleid opstellen, monitoren en evalueren van de werkvelden.
Werkvelden zijn o.a. het begeleiden van de welstands- en monumentencommissie/het
welstandsbeleid invoegen in het bestemmingsplan(omgevingsplan)/het tegengaan van storende
elementen in het buitengebied/ het adviseren over de Provinciale kustvisie.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-06-2016
Kwaliteit
In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de
Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden
ambtelijk afgedaan. Een evaluatieverslag vanaf 2013 van de welstand- en
monumentencommissie is in december 2015 in de commissie RO geweest.
Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie
onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.
Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota
wordt herschreven in de eerste helft van 2016

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande
Op 30 mei 2013 heeft u de Structuurvisie centrumgebied Zoutelande vastgesteld. In 2013 is begonnen
met de eerste uitwerkingen en stedenbouwkundige ontwerpen. Enkele projecten zijn al in de
realisatiefase. Met diverse partijen is overleg over de heront-wikkeling binnen het centrumgebied.
Besluiten daarover zijn afhankelijk van derden.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013
Kwaliteit
De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en zijn verleend. De
bouw van het Beachhotel wordt in het eerste kwartaal van 2016 afgerond. In het tweede
kwartaal start de bouw van hotel de Tien Torens. De vergunning voor hotel
Midden/Willebrord zal naar verwachting in april 2016 worden verleend.
8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen
In het coalitieakkoord is afgesproken om één bestemmingsplan te maken voor de 13 kernen. Zo
vereenvoudigen we de procedures en plannen. We werken 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 Wet een Omgevingsplan mogen
vaststellen. In dit Omgevingsplan worden dan ook relevante verordeningen en regels uit andere
beleidsvelden opgenomen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot
omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1
omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en
digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch
beleid in dit plan opgenomen. Op dit moment wachten we op goedkeuring van de
pilotstatus door de minister. Deze is uitgesteld en wordt pas in het tweede kwartaal 2016
verwacht.
Herzien bestemmingsplannen buiten de kernen
In het coalitieakkoord is afgesproken om één bestemmingsplan te maken voor de 13 kernen. Zo vereenvoudigen
we de procedures en plannen. We werken efficiënter waardoor het aantal procedures afneemt. We leggen u in
oktober 2015 een nota van uitgangspunten voor. Dit bestemmingsplan doorloopt de gebruikelijke
inspraakprocedure.

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 02-11-2015
Kwaliteit
Onder de maatregel 'Maken van één bestemmingsplan voor de kernen' rapporteren we over
het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de 13 kernen. Momenteel is er geen
voornemen om voor buiten de kernen een nieuw bestemmingsplan op te stellen.
Wel is er in juni 2015 een 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.
Opstellen beleid gemeentelijke accommodaties
In het coalitieprogramma staan de kaders voor de gemeentelijke accommodaties. Om de besparing
van € 190.000 per jaar te halen is nieuw beleid nodig. Dit pakken we als project aan. Belangrijk
uitgangspunt hierbij is dat er minimaal één ontmoetingsruimte per kern is. U heeft hiervoor
in december 2015 een voorstel gekregen, dat een vervolg krijgt met het maatschappelijk debat dat
uitmondt in een visie, einde 2016.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
Gebouwen zijn geïnventariseerd. Deze inventarisatie is besproken in de algemene
commissievergaderingen van 13 april en 20 oktober 2015.
Duidelijk is dat insteken op sanering met als doel de taakstellingen te halen niet logisch en

haalbaar lijkt. Er is een visie op de toekomst van gemeentelijke accommodaties nodig. Een
informerende brief is aan de raad gestuurd. Een aanzet voor kaders is op 17 december
2015 aan de raad voorgelegd en geaccordeerd.

1.2 Thema Wonen
1.2 Thema Wonen
Zorgen voor voldoende aanbod om aan de huidige en toekomstige vraag naar koop- en huurwoningen
te voldoen.
Doelstellingen
Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt
Voldoende aanbod van huur- en koopwoningen in een aantrekkelijke woonomgeving.

Maatregelen
8.044 Uitvoeren en beheren Regionale woningmarktafspraken
We actualiseren de regionale afspraken uit 2013 aan de uitkomst van het landelijk WoOn2015
behoeftenonderzoek de provinciale en onze eigen prognoses en wensen. Eind 2016 leggen we deze
voor aan de raad. De nieuwe woningbouwplannen moeten aansluiten op de veranderende vraag.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
De bouw van woningen op de locaties in Zeeduinse Poort in Oostkapelle, Zanddijk en de
Tienden II in Zoutelande en het incidenteel opvullen van inbreidingslocaties in de kernen
zijn gerealiseerd binnen de geldende woningmarktafspraken.
In 2016 volgt een actualisatie van de afspraken, gebaseerd op nieuwe bevolkings- en
huishoudensprognoses

8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds
Om bestaande woningen te verbeteren is dit fonds in 2014 ingesteld. Energiebesparing,
levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn de uitgangspunten.
Bij het actief benaderen van de bewoners spelen dorpsraden een belangrijke rol. Eind 2017 volgt de
jaarlijkse evaluatie.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-10-2014
Kwaliteit
In 2015 zijn er 17 aanvragen ingediend voor een bijdrage van het stimuleringsherstructureringsfonds. Totaal is er € 152000 uitgeleend voor maatregelen voor
woningverbetering. Het aantal aanvragen is conform de inschatting die gemaakt is bij het
opstellen van de regeling.
Met de dorpsraden van Aagtekerke, Zoutelande, Oostkapelle en Vrouwenpolder maken we in
2015 afspraken om bewoners in deze kernen actief te benaderen.
Beheren en uitvoeren prestatieafspraken Woonburg
Dit jaar maken wij afspraken met de woningcorporatie over aantallen, de kwaliteit en het beheer van
de huurwoningen. In juli ontvangt u hiervoor een voorstel.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
De prestatieafspraken met Woonburg en de huurdersvereniging SHW/W zijn in de
raadsvergadering van november 2015 vastgesteld.

Beheren en uitvoeren van Tweede woningbeleid
Door de invoering van de nieuwe Huisvestingswet vervalt de verordening Tweede Woningbeleid per 1
juli 2015. Wij maken een nieuwe verordening en dan kijken we of er aanpassingen nodig zijn. In juni
bieden we het voorstel aan.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-10-2014
Kwaliteit
De huisvestingsverordening is in juni 2015 vastgesteld. Na evaluatie van het beleid en
aanpassing van de verordening aan de nieuwe wetgeving blijft het beleid nagenoeg
ongewijzigd.

1.3 Thema Grondzaken
1.3 Thema Grondzaken
Grondzaken in de gemeente Veere bestaat uit:
- het beheren van gemeentelijke grondeigendommen
- het uitvoeren van beleid over het rechtmatig en onrechtmatig gebruik van gemeentelijke gronden
- het uitvoeren van de Grondexploitatiewet bij nieuwe ontwikkelingen door derden
- het voeren van een Grondbedrijf.
De financiële en tekstuele mutaties van de bouwgrondexploitaties rapporteren we in de
bestuursrapportages, voorjaarsnota, programmabegroting en de jaarrekening.
Doelstellingen
Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële
resultaat
Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat. De
gemeente stelt randvoorwaarden aan ontwikkelingen die waarde creëren.
Maatregelen
1.027 Opstellen nota grondbeleid en actualiseren algemene gronduitgifte voorwaarden
De gronduitgifte nota gemeente Veere heeft u op 11 december 2008 vastgesteld. We gaan de
uitgiftecriteria voor bouwgrond actualiseren. Dit nemen we mee in een vernieuwde Nota grondbeleid.
In de vergadering van maart 2016 bieden we het voorstel aan.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Met de voorjaarsnota in de raadsvergadering van juli 2016 bieden wij u de nieuwe Grondnota
ter vaststelling aan. In deze nota nemen we ontwikkelingen op die te maken hebben met
beleidsmatige en financiële aspecten, welke aansluiten op de laatste wet en regelgeving zoals
de vennootschapsbelasting. Het beleid voor leegkomende gebouwen zal een apart traject
volgen als uitvloeisel van de opdracht uit het coalitieakkoord.
1.028 Woningen Zoutelande opgenomen in programma 2011-2021
De verkoop van bouwkavels in het uitbreidingsplan de Tienden II is begin 2013 gestart. Nagenoeg alle
kavels zijn inmiddels verkocht of in optie uitgegeven. De verkoopopbrengsten zijn nodig voor het
tekort van de grondexploitatie Westkapelseweg. Het college zal gebruik maken van haar
wijzigingsbevoegdheid en de woonbestemming toekennen aan de plek die bedoeld
was voor maatschappelijke doeleinden. Alleen de huisarts maakt gebruik van de maatschappelijke
bestemming. Na de ruimtelijke procedure kunnen we ook hier nog bouwkavels uitgeven.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 08-02-2013
Kwaliteit
In 2015 hebben we voor de tweede maal een winstneming kunnen doen op de verkopen van
bouwkavels in De Tienden II te Zoutelande.
8.018 Aanbieden van voldoende bouwkavels
Er bestaan regionale afspraken binnen de provincie over het programma voor woningbouw. Binnen
dat kader bieden we maatwerk aan in het aanbod van bouwkavels door persoonlijke begeleiding
en onder meer in te zetten op constructies van particulier opdrachtgeverschap.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Momenteel bieden we bouwgrond voor woningbouw aan in de kernen: Grijpskerke,

Meliskerke, Oostkapelle, Zanddijk Veere en Zoutelande.
8.019 Opstellen en afsluiten grondexploitatie overeenkomsten
Bij nieuwe particuliere grondexploitatie ontwikkelingen sluiten we een grondexploitatie- /
samenwerkingsovereenkomst (SOK) af . Zo brengen we balans aan in de kwaliteit van de ruimtelijke
ontwikkelingen en de financiële opbrengst.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
Het afsluiten van grondexploitatie- / samenwerkingsovereenkomsten is een continue proces. In
2015 zijn (onder andere in verband met de vestiging van Nieuwe Economische Dragers)
diverse overeenkomsten afgesloten.
Voortgang project KPN-gebouw in Domburg: In overleg met betrokken partijen is een plan
ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde
stedenbouwkundige randvoorwaarden. Op 2 september 2015 is een tweede
bewonersinformatieavond gehouden. De planuitwerking is nu zo ver, dat de aanvraag
Omgevingsvergunning is ingediend. Deze stukken worden op de gebruikelijke manier
beoordeeld én getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige
randvoorwaarden, waarna besluitvorming zal plaatsvinden.
Voortgang project Der Boede in Koudekerke: In overleg met betrokken partijen is een conceptbestemmingsplan ontwikkeld wat moet passen binnen de door de gemeenteraad
vastgestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken is dit concept-plan ook gecommuniceerd
met andere betrokken instanties zoals bijvoorbeeld de Dorpsraad Koudekerke. Inmiddels ligt
het ontwerp-bestemmingsplan tot en met 27 januari 2016 ter inzage.
8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties
Van alle -in exploitatie en niet in exploitatie genomen - gronden toetsen we steeds de boekwaarde aan
de marktwaarde.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Voor de jaarrekening 2015 worden de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw
doorgerekend. Op dit moment vindt de inventarisatie plaats om de gevolgen van de invoering
van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 in beeld te brengen.
Relevante beleidskaders/-nota








Gemeentelijke Bestemmingplannen
Provinciaal Omgevingsplan en Provinciale Omgevingsverordening
Welstandsnota
Natura 2000
Structuurvisie Veere 2025
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wro en Woningwet

Trends en ontwikkelingen











Ontwerp Omgevingswet
Nieuwe Huisvestingswet
De Novelle Herzieningswet (takendiscussie corporaties)
Regionale samenwerking
Minder overheid – meer maatschappij
Toekomst bouwregelgeving: de technische beoordeling van en toezicht op
vergunningplichtige bouwwerken mogelijk medio 2015 naar de private sector.
Minder kwantitatieve groei
Zorg over en voor de monumentale kerken in de kernen
Toenemend belang duurzaamheid
Bevolkingsprognoses: dubbele vergrijzing (oudere ouderen en meer jongere ouderen)

 Ontwikkelingen in Mobiliteit:”wat beweegt ouderen”, toenemende verplaatsingsafstanden. Bij
een ouder wordende bevolking neemt verhuismobiliteit af.
 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, consument gericht bouwen
 Herstructureringsopgave bestaande voorraad: de kwalitatieve opgave vraagt om
herstructurering en transformatie van de bestaande gebouwenvoorraad.
 Zoeken naar nieuwe financiële modellen, inrekenen maatschappelijk rendement
 Alertheid op een mogelijk stagnerende markt, waardoor minder dynamiek en doorstroming
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Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000
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Bestemmingsplannen voor het
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6.066
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Lasten

Kwaliteit woonomgeving
Totaal Lasten
Baten
Bestemmingsplannen voor het
woongebied
(Bouw)grondexpl. en beh.
Eigendommen
Kwaliteit woonomgeving
Totaal Baten
Resultaat

Investeringen
Investeringen (x €
1.000)

Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting

Herziening
komplannen diverse
kernen

2015

E

40

0

Doorlopend proces, afronding in 2016

Walcherse
2015
Archeologische dienst

E

9

9

Afgerond

Herziening
komplannen diverse
kernen

2014

E

40

40

Afgerond

Visie op Domburg

2014

E

20

18

Doorlopend proces, afronding in 2016

Uitvoeringsprogramma 2013
woonvisie

E

50

50

Afgerond

Budget diverse kernen 2013

E

60

15

Doorlopend proces, afronding in 2016 evj

Visie op Domburg

2013

E

40

40

Afgerond

Herziening
komplannen diverse
kernen

2010
t/m
2012

E

191

131

Afgerond, bij jaarrekening 2014 is
aangegeven dat een bedrag van €
60.000 niet nodig is geweest.

02. Programma Buitengebied
02. Programma Buitengebied
We willen de kernkwaliteiten van het landschap behouden en versterken. De natuur, cultuurhistorie en
het recreatief medegebruik zijn daar onderdeel van.
Het beleid voor het strand en duingebied is gericht op handhaving en versterking van de diversiteit.
Dat wil zeggen aansluiting bij het DNA van de kustplaatsen en de vastgestelde strandzonering met
themastranden. De Veerse schaal en omvang is maatgevend voor nieuwe ontwikkelingen en houdt
rekening met de natuurbelangen en cultuurhistorie.

2.1 Thema Landschap
2.1 Thema Landschap
Het buitengebied is karakteristiek voor Walcheren. De belangen van de landbouw, het landschap en
de natuur gaan voor andere belangen. In het coalitieprogramma staat dat de landbouw één van de
economische pijlers van Veere is.
De samenwerking met de provincie en het waterschap is belangrijk.
Doelstellingen
Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap
De Veerse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, opengebieden en kreekruggen, groen karakter en
kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging
voor de beleving van het landschap.
Maatregelen
5.021 Uitvoeren project Mooi Veere
Ieder jaar bezoeken we één of meer bedrijventerreinen waarbij we controleren op orde en netheid.
Daarnaast blijft het terugdringen van allerlei borden een aandachtspunt. Met de Provincie en
waterschap zijn afspraken gemaakt om ook buiten de bebouwde kom het aantal borden te
verminderen. Binnen de kernen pakken we dat zelf op.
Verder treedt het cluster Toezicht &Handhaving ad hoc op tegen allerlei vormen van verrommeling, te
weten, autowrakken, caravans, containers, afvalstoffen etc.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019
Kwaliteit
Bedrijventerrein Vrouwenpolder is afgerond en enorm verbeterd. In 2016 wordt
bedrijventerrein Koudekerke (integraal) aangepakt.
5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied
Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen in het
buitengebied zijn maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. Als zich dat voordoet bieden
wij u een voorstel aan.
We stellen (voor dit in de Landschapsvisie 2009 opgenomen project) een plan van aanpak op met o.a.
criteria voor de uitvoering van projecten.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 15-06-2015
Kwaliteit
In 2015 hebben zich geen situaties voor gedaan waar het noodzakelijk was tot verwijdering
van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.
In 2016 gaan we een plan van aanpak met o.a. criteria opstellen.
8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied
In 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het biedt onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen
en twee strandpaviljoens.
Jaarlijks in november krijgt de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de geboden
uitbreidingsmogelijkheden.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (24-12-2014) heeft de gemeenteraad
op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin
de uitspraak van de Raad van State is verwerkt. Het verzoek om voorlopige voorziening is

door de Raad van State afgewezen. De zitting voor de bodemprocedure is op 25 februari
2016.
In nov. 2015 heeft de gemeenteraad een overzicht gehad van het gebruik van de
uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.
8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied
We verwerken de onvolkomenheden en nieuwe kleinschalige initiatieven in het bestemmingsplan
Buitengebied.
We starten met het verwerken van de cultuurhistorische visie in het bestemmingsplan Buitengebied
en bekijken of daardoor de algemene uitgangspunten uit de Landschapsvisie in het bestemmingsplan
aangepast moeten worden. Deze herziening van het bestemmingsplan leggen we in juni 2017 ter
vaststelling voor aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 29-12-2017
Kwaliteit
De gemeenteraad heeft op 11 juni 2015 de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied
vastgesteld. Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening
ingediend. Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen. De
zitting voor de bodemprocedure is gepland op 25 februari 2016.
Uitvoeringsprogramma Landschapsvisie
In 2009 is de Landschapsvisie Gemeente Veere vastgesteld; een kwaliteitshandboek voor ons
landschap. Het document beschrijft een aantal projecten zoals Blik in het verleden en Veere aan je
voeten. Blik in het verleden - een virtuele reconstructie van de historie van het landschap - is in 2013
gestart. In het voorjaar van 2014 volgt de opening. Veere aan je voeten ontwikkelt kwalitatief
hoogwaardige, kleinschalige wandelpaden gericht op de beleving van het landschap en gekoppeld
aan de kernen. In april 2014 is aan de gemeenteraad een plan van aanpak voor de realisatie van dit
project gepresenteerd.
De realisatie van de Waterhouderij Rijnsburg is mede afhankelijk van derden. De verwachting is dat
medio 2014 de voorgeschreven planologische wijzigingsprocedure van start gaat.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 08-02-2013
Kwaliteit
De algemene uitgangspunten uit de Landschapsvisie zijn opgenomen in het nieuwe
bestemmingsplan Buitengebied Veere dat op 30 mei 2013 is vastgesteld. Aan het
uitgangspunt om twee projecten uit de Landschapsvisie op te pakken is in 2014 voldaan. Voor
2015 zijn op dit moment nog geen specifieke projecten voor uitvoering opgenomen.

2.2 Thema Kust, strand en duinen
2.2 Thema Kust, strand en duinen
Voor dit programma is de Beleidsnota strand- en duingebied uitgangspunt. Daarin is de koers
vastgelegd voor het instandhouden, verbeteren en vernieuwen van het strandproduct. Nieuwe
ontwikkelingen, met uitzondering van verblijfsrecreatie, toetsen we steeds aan de visie en
uitgangspunten van de beleidsnota.
Doelstellingen
Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten
In de structuurvisie Veere 2025 zijn de gebiedskwaliteiten omschreven als het Veerse kapitaal. Het is
de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap, en
dorpskernen, die dit kapitaal vormen.
Maatregelen
5.017 Uitvoeren rapport “De kust is breder dan het strand”.
Staatsbosbeheer heeft het rapport “De Kust is breder dan het strand” gepresenteerd. De
parkeerterreinen bij de strandovergangen zijn belangrijk voor de strandrecreatie en natuurbeleving.
De inrichting en de onthaalfunctie van de parkeerterreinen gaan we verbeteren. Sommige
maatregelen zijn eenvoudig, snel en zonder veel kosten uit te voeren en andere zijn ingrijpend en
kostbaar.
Het college neemt in januari 2017 een besluit over de evaluatie van de toiletproef tijdens de zomer
2016 en het voorstel van Impuls Zeeland over mogelijkheden tot samenwerking met ondernemers in
de omgeving van kustparkeerterreinen. In maart leggen we een voorstel voor aan de raad.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-07-2014 Einddatum: 31-12-2018
Kwaliteit
In februari 2014 heeft Staatsbosbeheer het rapport "De Kust is breder dan het strand"
gepresenteerd. In dit rapport is de ambitie uitgesproken “Hoe zorg je er voor dat een recreant
ervaart dat hij in een hoogwaardig recreatief gebied is aangekomen en zich daar welkom voelt
om ongedwongen te recreëren en van de aanwezige natuur te genieten”.
Onze gemeente heeft besloten om hieraan via een 2 sporen aanpak uitvoering te geven. Het
eerste spoor bestaat uit de zogenaamde "laaghangend fruit maatregelen" om het welkom en
de uitstraling van de parkeerterreinen een basiskwaliteit te geven. Het tweede spoor bestaat
uit een haalbaarheidsonderzoek met een verdienmodel om van een parkeerterrein een
belevingsknooppunt te maken.
Spoor 1: Uitvoering van een pilot op het parkeerterrein aan de Strandweg te
Koudekerke.
Voor de
zomer 2015 is hieraan uitvoering gegeven met de volgende maatregelen:
- een
goede verwijzing op de doorgaande route naar het parkeerterrein;
- een welkombord bij de entree van het parkeerterrein;
- informatie en verwijzing op het parkeerterrein naar strand- en
natuurbeleving (fiets-, wandel- en
ruiterroutes);
- - het "inpakken" van de dixies/afvalcontainers achter een passende
omheining;
- vervanging van het infobord bij de strandovergang.
Onderdeel van de proef is een monitoring en een korte enquête over de uitgevoerde
maatregelen. De evaluatie van de pilot met aanbevelingen voor een eventuele (aangepaste)
uitrol naar andere parkeerterreinen volgt rond 1 december 2015.

Spoor 2. Het rapport "Kansen voor een gastvrij onthaal in Zeeland”.
Dit rapport is in opdracht van onze gemeente, met een bijdrage van de
provincie door Impuls Zeeland en het kenniscentrum Kusttoerisme, opgesteld en in maart 2015
gepresenteerd. Het rapport bevat de eerste bouwstenen voor een gastvrij parkeeronthaal als
extra, bovenop een reguliere basiskwaliteit. De 5 onderzochte locaties laten zien dat
oplossingen en kansen per parkeerterrein locatie specifiek zijn. De veelheid aan betrokken
partijen, zowel publiek als privaat rondom parkeerterreinen maakt de samenwerking complex,
maar biedt ook weer kansen voor samenwerking.
Besloten is om het rapport voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met het
aanbod van Impuls Zeeland/Kenniscentrum Kusttoerisme voor een uitwerking van het
projectidee als belevingsknooppunt voor parkeerterrein Westhove. Dit is onlangs
opgepakt. Voor de andere onderzochte parkeerterreinen worden ondernemersinitiatieven
afgewacht.
De evaluatie over de uitgevoerde pilot in Spoor 1 is onlangs ontvangen. Bespreking in het R&T
sectoroverleg over mogelijke verdere uitvoering vindt plaats op 16 december 2016.
De sector onderschrijft de conclusie van de rapportage dat met de genomen maatregelen
(verwijzing, communicatie, inpakken Dixies e.d.), de uitstraling, ontvangst en het
onthaal/welkom naar en op de parkeerplaats is verbeterd. Echt spectaculair is de
opwaardering niet te noemen, maar daarvoor is het een basiskwaliteit, die eigenlijk op alle
strandparkeerterreinen als vanzelfsprekend aanwezig zou moeten zijn. De sector is van
mening dat een goede toiletvoorziening anders dan een Dixie in feite ook een onderdeel van
de basiskwaliteit is, c.q. behoort te zijn. Zoiets kan ook in samenwerking met een
aangrenzende ondernemer, strandpaviljoenhouder of de SSV plaatsvinden.
De R&T sector staat open voor een 2e pilot met extra voorzieningen die dus verder gaan dan
alleen de basiskwaliteit (toiletvoorziening, oplaadpunten, verlichting, bestrating e.d.). Het
verder uitrollen van de basiskwaliteit, zoals op P-terrein Strandweg is gerealiseerd, vindt de
sector geen zaak om vanuit de TI te betalen.
De raadscommissie MO heeft op 16 februari 2016 de evaluatie van de proef met de
onthaalmaatregelen op P-terrein Strandweg te Koudekerke voor kennisgeving aangenomen.
Verder is positief geadviseerd over het vernieuwen van de informatieborden bij de
strandovergangen langs de zuidwest kust en met het vernieuwen van gastvriendelijke verwijsen welkomborden op en naar de (grote) kustparkeerterreinen. Een 2e proef met een
basiskwaliteit plus niveau (o.a. met een zelfvoorzienende toilet i.p.v. een dixie) op P-terrein
Westhove te Oostkapelle is in voorbereiding.
De gemeenteraad heeft op 10 maart 2016 conform het advies van de commissie MO
besloten. Het projectvoorstel voor een 2e proef is binnenkort gereed.

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017
Het Veerse strand is onderdeel van het toeristisch product. Dit moet dus tip-top in orde zijn. Het
beheer, onderhoud, exploitatie en bewaking van het strand en duingebied is opgedragen aan de
Stichting Strandexploitatie Veere (SSV). Hierover zijn voor de periode 2016 t/m 2017 prestatieafspraken gemaakt. Denk hierbij aan de Blauwe Vlag en het Schoonste strand . Samen met de SSV
dringen we aan op zandsuppleties. Niet alleen voor de veiligheid maar ook voor recreatie en
toerisme. Bij de goedkeuring van de SSV begroting en jaarrekening vindt een evaluatie van de
prestatieafspraken in de inbestedingsopdracht plaats.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2018
Kwaliteit
De SSV heeft uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de
inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.
Het verzoek aan de 2e Kamercommissie bij de behandeling van het nationale Waterplan om
voor het strand van Domburg een pilot uit te voeren met een extra zandsuppletie is niet
gehonoreerd. Het Rijk richt en blijft zich richten op haar kerntaak van het alleen suppleren voor
de kustveiligheid (basiskustlijn).

Het strand van Domburg is in 2015 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van
Nederland.
SSV begroting 2016 is goedgekeurd. vastgesteld is dat uitvoering wordt gegeven aan de
prestatieafspraken in de Inbestedingsopdracht 2014-2018 voor de strandexploitatie.
De SSV begroting 2016 is ingediend en goedgekeurd. Komt als ingekomen stuk in de
raadsvergadering van 10 maart 2016.
Gemeenteraad heeft SSV begroting 2016 en het bestedingsvoorstel voor
exploitatieoverschotten voor kennisgeving aangenomen.
Relevante beleidskaders/-nota










Structuurvisie Veere 2025
Bestemmingsplan Buitengebied
Landschapsvisie
Beleidsplan Strand en Duingebied
Provinciaal Omgevingsplan
Provinciale Kustvisie "De gouden rand van Zeeland"
Nationale Kustvisie
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Natura 2000

Trends en ontwikkelingen
 Belangrijke zaken om rekening mee te houden zijn het programma Nationaal Landschap;
‘behoud door ontwikkeling,’
 Natura 2000 met beheerplannen en schaalvergroting in de landbouw.
 Het kiezen van een (strand)vakantie in Zeeland/Veere is geen automatisme meer. De
aantrekkelijkheid van het geied voor de dagrecreant en verblijfstoerist is niet meer van
zelfsprekend en staat onder druk. Wensen, behoeften, andere mogelijkheden, concurrentie en
trends van de bezoekers veranderen in een steeds sneller tempo. De Nederlandse kust is niet
meer automatisch een hoofdvakantiebestemming. Steeds meer een bestemming voor een 2e
vakantie, weekendje weg of dagbezoek. De uitdaging is om hierop in te spelen met een
onderscheidend aanbod en een jaarrond 4 seizoenkustbeleving.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie
Lasten
Baten
Resultaat

Begroting 2015 primitief

Begroting 2015 actueel

Rekening 2015

Saldo 2015

1.600

1.541

1.521

-79

93

70

42

-51

-1.507

-1.470

-1.479

28

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting 2015
primitief

Begroting 2015
actueel

Rekening
2015

Saldo
2015

146

110

116

-30

Kust, strand en duinen

1.454

1.430

1.406

-49

Totaal Lasten

1.600

1.541

1.521

-79

93

70

42

-51

-1.507

-1.470

-1.479

28

Lasten
Bestemmingsplan
buitengebied

Baten
Kust, strand en duinen
Resultaat
Investeringen
Investeringen (x € 1.000)

Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting

Beheerplan stadshaven Veere

2015

E

p.m.

Algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied 2011

E

165

165

Afgerond

Akkerparels landbouw en landschap

E

14

6

Doorlopend

2009

03. Programma Leren en Leven
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 20142018 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 SchouwenDuiveland 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
Lasten
Baten
Resultaat

Begroting 2015 primitief

Begroting 2015 actueel

Rekening 2015

Saldo 2015

6.261

6.335

6.155

-106

280

550

538

258

-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

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

44

45

46

2

145

140

147

2

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

-5.982

-5.786

-5.617

364

Onderwijs

Baten
Sportstimulering
Jeugdvoorzieningen
Onderwijs

Resultaat

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

Voortzetting project Breedtesport / uitvoering
sportbeleid

2013

E

36

Impuls brede scholen, sport en cultuur,
aanstelling combinatiefunctionaris

2013

E

p.m.

Vervanging de Lichtstraal Westkapelle, de Schute 2012
Biggekerke en Willibrordus Zoutelande

S

Project Jeugd en Alcohol

2012

Impuls brede scholen, sport en cultuur,
aanstelling combinatiefunctionaris

Uitvoering in
komende
jaren
-

afgerond

5

-

Reservering
in 2013,
uitvoering in
latere jaren

E

15

8

Afronding in
2015

2012

E

p.m.

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

2011

S

24

-

Afgerond

Onderwijshuisvesting

2011 en S
eerder

80

-

afgerond
kapitaallast
MFA
Zoutelande

Renovatie/nieuwbouw voetbalacc. Zoutelande

Voor
2009

400

-

Afgerond

I

Doorlopend

04. Programma Zorg en Sociale Voorzieningen
04. Programma Zorg en Sociale Voorzieningen
We zijn verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van zorg en jeugdhulp.
Hiervoor versterken we de eigen kracht. Inwoners vinden zelf binnen hun netwerk oplossingen en
kunnen gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen. Voor wie dat niet kan, bieden
maatwerkvoorzieningen uitkomst.
Uitgangspunt in het sociale domein is "Eén gezin, één plan, één regisseur". Porthos is de Walcherse
integrale toegang voor (jeugd)zorg binnen het sociale domein. De zorg, begeleiding en
ondersteuning voeren we dichtbij en efficiënt uit.
We hebben ook een rol in het stimuleren van de gezondheid van onze inwoners. Gezondheid is een
belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke deelname en werk. De activiteiten zijn vooral gericht op
de jeugd en het stimuleren van een gezonde actieve leefstijl. De GGD is een belangrijke uitvoerder
van dit beleid.
Op het gebied van werk en inkomen zorgen we voor activiteiten om mensen aan een reguliere of reintegrerende baan te helpen, bijstand te verstrekken en nieuwkomers te huisvesten en te begeleiden.
Orionis Walcheren voert dit beleid uit.

4.1 Thema Volksgezondheid
4.1 Thema Volksgezondheid
Het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid richt zich op preventieve zorg voor zowel jongeren als
ouderen. Via een integrale benadering worden gezondheidsrisico's, waar mogelijk, vroegtijdig
opgespoord en inwoners geïnformeerd over gezond opgroeien en actief ouder worden.
Doelstellingen
Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden
De gezondheidstoestand van onze inwoners is in beeld en wordt voortdurend bewaakt, beschermd en
bevorderd.
Het gemeentelijk beleid is ook gericht op preventieve zorg voor ouderen. Via een integrale
benadering sporen we gezondheidsrisico’s op en informeren we ouderen over gezond en actief ouder
worden.
Maatregelen
Deelname aan Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland))
Jaarlijks stellen we de begroting en jaarrekening van de GGD Zeeland vast. In juli 2015
leggen we de rapportages voor.
De Jaarrekening 2015 is in juli 2016 vastgesteld door de raad. Ook de
Programmabegroting 2016 en de Kadernota 2017-2020 zijn vastgesteld.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
In 2015 heeft de GGD invulling gegeven aan het Basis Taken Pakket voor de jeugd. Vanaf
2016 wordt dit pakket uitgevoerd en is voor alle kinderen in Zeeland gelijk.
In juli 2015 is de jaarrekening 2014 van de GGD vastgesteld en ook de kadernota 2016-2018.
In december 2015 is de programmabegroting 2016 vastgesteld. Er zijn eind 2015
consultatierondes gehouden om inwoners en bestuurders te betrekken bij de inhoud van de
programmabegroting 2016.
Opstellen samenwerkingsafspraken jeugdgezondheidszorg
De rapportage gaat over:
- het bereik van jonge gezinnen in de consultatiebureaus;
- het digitaal bereikbaar zijn voor ouders op Walcheren;
- beschikbaar zijn in het onderwijs om de zorgstructuur in het onderwijs te versterken;
- werken op Walcheren volgens het uitgangspunt: 1gezin-1werker-1 plan.
In oktober 2015 leggen we de rapportage voor.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Het proces om het Basis Taken Pakket (BTP) samen te stellen is in afstemming met de
gemeenten gebeurd in 2015. Het BTP wordt vanaf 2016 uitgevoerd. De markttaken die eerst
apart werden gefinancierd door de gemeenten op Walcheren zijn hierin opgenomen. Om
de GGD aan te laten sluiten bij de visie van de Walcherse gemeenten heeft er een
kennismaking plaatsgevonden tussen medewerkers van Porthos en de GGD. Verder wordt de
GGD betrokken bij de Leertuin privacy om afspraken te maken over gegevensdeling rondom
cliënten.
Rapporteren over aanpak alcohol en drugsgebruik in Veere
De rapportage 2014 geeft inzicht in deelname aan Zeeuws project “Laat ze niet verzuipen”.
Begin 2016 wordt de rapportage van Laat ze Niet Verzuipen 2015 gemaakt.
Portefeuillehouder: Maas C.

Startdatum: 09-09-2014 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
In 2015 zijn de programma's Blijf Cool en Gezonde School en Genotmiddelen uitgevoerd door
Indigo op de scholen voor basisonderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Ook zijn er
weerbaarheidstrainingen gegeven op basisscholen in Veere. Verder is de jaarmarkt van de
reformatorische kerk in Oostkapelle bezocht door Indigo met een stand.
Met alle sportverenigingen met een kantine is een convenant afgesloten over de verkoop van
alcohol in de kantines.
Op 2 november heeft dr. van der Lely de sportverenigingen in Veere bezocht. Op 6 november
is een ouderavond voor ouders op Walcheren van jongeren in de leeftijd van 11, 12 jaar
georganiseerd in de Couburg over het thema Help mijn kind wordt puber. Uit de rapportage
van Laat ze niet Verzuipen (LZNV) blijkt dat er positieve resultaten zijn behaald.
Met het project LZNV en Indigo is jaarlijks regelmatig overleg om acties en activiteiten te
bespreken. Dit zorgt ervoor dat er ingespeeld kan worden op actuele zaken.
Uitvoeren nota Regionaal Volksgezondheidsbeleid
De rapportage geeft een overzicht van de resultaten van de preventieve activiteiten op het gebied van
eenzaamheid en depressie, alcohol en drugs, weerbaarheid, voeding, sport en beweging. In
november 2015 leggen we de rapportage voor.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 09-09-2014 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
De nota Volksgezondheid heeft een looptijd van 2013 tot en met 2016 en wordt door de
GGD in het begin van 2017 geëvalueerd. In het voorjaar 2017 komt hierover een rapport uit.
In het voorjaar van 2016 worden de Veerse resultaten uit 2015 verzameld.

4.2 Thema Decentralisaties
4.2 Thema Decentralisaties
In 2015 decentraliseert het Rijk een groot aantal zorg- en ondersteuningstaken. We zijn dan
verantwoordelijk voor nieuwe taken zoals begeleiding, kortdurend verblijf (inclusief het bijbehorende
vervoer), inloopfunctie GGZ, beschermd wonen, cliëntondersteuning en een gedeelte van de functie
verzorging, inkomensondersteuning, mantelzorg, passend onderwijs, jeugd en participatie. We voeren
het nieuwe beleid uit binnen de middelen die het Rijk voor deze taken beschikbaar stelt. In de
Walcherse samenwerking streven we naar samenvoeging van het totale sociale domein.
Doelstellingen
Uitvoering van de nieuwe integrale toegang tot (jeugd)zorg vindt plaats binnen
bestaande budgetten.
De organisatie van de toegang tot zorg is ingericht waarbij de volgende uitgangspunten leidend zijn:
zorg dichtbij, bereikbaar en op maat. Medewerkers van de toegang, netwerkverband en gebiedsteam,
zorgen dat dit met inzet van eigen kracht gebeurt. 2015 is het overgangsjaar waarin we verdere
vernieuwing doorvoeren. Vanuit de Veerse netwerkverbanden ondersteunen we inwoners om hulp op
eigen kracht met lokale oplossingen te vinden. Daar waar nodig wordt een beroep gedaan op Porthos.
Maatregelen
Rapporteren over werkwijze toegangsfuncties (Porthos)
Porthos wordt vanaf 2015 de nieuwe toegang tot (jeugd)zorg voor Walcheren. Porthos bestaat uit
twee fysieke loketten en een bewegend loket. Zo leveren we op lokaal niveau zorg en ondersteuning
dichtbij. Ook de gebiedsteams en het netwerkverband dragen daaraan bij. Per kwartaal rapporteren
we. In oktober leggen we de begroting 2016 van Porthos voor.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de opbouw van de organisatie. Naast het
opstellen van werkprocessen en het implementeren van een nieuw registratiesysteem is
energie gestoken in het scholen van de medewerkers en het vormen van een team. Ook zijn
we aan de slag gegaan met alle overgangsklanten. Deze zijn / worden besproken, waarbij
bekeken wordt welke zorg nodig is en in welke vorm (ZIN of PGB). Deze actie loopt door in de
eerste helft van 2016. Vanaf dat moment is iedereen een "nieuwe klant". We hebben gemerkt
dat de meeste klanten ons telefonisch benaderen. Daarom hebben we in 2015 geïnvesteerd in
de doorontwikkeling van een professioneel callcenter zodat we goed bereikbaar zijn voor de
klanten. Ook zijn we gaan werken met de ZRM om de resultaten van de inzet van de zorg
beter zichtbaar te kunnen maken. De eerste metingen op basis van de ZRM komen in het
tweede kwartaal van 2016 beschikbaar. Met de gebiedsteams gaan we een doorontwikkeling
maken in de eerste helft van 2016. Deze is er enerzijds op gericht om de focus te houden op
de midden en hoog risico casussen maar ook te kijken op welke wijze een laagdrempelige
toegang in de wijken en buurten gerealiseerd kan worden. Tot slot zullen we in 2016 gaan
investeren in het bijeen brengen van de werkprocessen van Orionis en Porthos om zo te
komen tot 1 integrale toegang in het sociale domein.

4.3 Thema Zorgvoorzieningen
4.3 Thema Zorgvoorzieningen
Hieronder vallen alle voorzieningen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de
Jeugdwet.
Doelstellingen
Passende zorg voor mensen die het nodig hebben.
Het doel van de Wmo en Jeugdwet is zorgen dat mensen zelfredzaam zijn, kunnen participeren, zich
kunnen handhaven in de samenleving, gezond en veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen naar
zelfstandigheid. Mensen die dit niet op eigen kracht kunnen, ondersteunen we op maat.
Uitgangspunten zijn het versterken van de eigen kracht en sterke netwerken in de kernen. We streven
naar een verantwoord Wmo-gebruik. We organiseren dit efficiënt en effectief en binnen de bestaande
middelen.
Maatregelen
Opstellen beleidsplan breed sociaal domein
In 2015 stellen we een nieuw beleidsplan op voor een breed sociaal domein. Dit bevordert de
samenhang op de verschillende terreinen . We doen dit samen met Middelburg en Vlissingen. In
december leggen we het plan voor.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Binnen de projectorganisatie Walcheren Voor Elkaar is in 2015 een inventarisatie gedaan van
het huidige Wmo-beleid. Op basis van deze inventarisatie hebben we in afstemming met de
andere twee gemeenten geconcludeerd dat het voorlopig niet nodig is om een beleidsplan
voor het brede sociaal domein op te stellen.

Rapporteren nieuwe gedecentraliseerde taken ( Wmo en Jeugdwet).
Per kwartaal rapporteren we zowel inhoudelijk als financieel over de nieuwe gedecentraliseerde taken
begeleiding (Wmo) en jeugdzorg. We geven inzicht in de hulpvraag, verstrekte voorzieningen en
klanttevredenheid.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Kwartaalrapportages
Via 3 kwartaalrapportages informeerden wij u over de stand van zaken binnen het sociaal
domein. De 4e kwartaalrapportage verwachten we in het eerste kwartaal 2016 aan u aan te
bieden.
Inkoop Wmo
In 2015 zijn wij gestart met de inkoop van Wmo begeleiding. Dit bestaat uit 2 aanbestedingen:
ambulante ondersteuning en dagbesteding. Ons doel is om nieuwe contracten af te sluiten
voor 1 april 2016. Daartoe hebben wij de huidige contracten die eind 2015 afliepen met 4
maanden verlengd.
Inkoop Jeugdhulp
In 2015 besloten wij om niet meer in te kopen op basis van solidariteit. Er zijn nieuwe
afspraken gemaakt op basis van profijt plus. Jaarlijks wordt er per gemeente afgerekend en er
worden meerjarenafspraken gemaakt voor de bekostiging van de zorgaanbieders in 2016.
Uitwerking bestuurlijke afspraken met MEE Zeeland
De versnelde integratie en afbouw van MEE Zeeland is in 2015 gerealiseerd. Per 1 januari
2016 is de Zeeuwse MEE organisatie geïntegreerd in het sociale domein. MEE Zeeland is per

deze datum in staat van liquidatie. In 2016 vindt de finale afwikkeling hiervan plaats.
Een aantal medewerkers van MEE Zeeland is per 1 oktober 2015 in dienst getreden van
Porthos. Zorgstroom heeft per 1 januari 2016 het merendeel van de medewerkers (voor de
regio Walcheren) in dienst genomen. Gelijktijdig zijn met Zorgstroom en specifiek de divisie
Maatschappelijk Werk, afspraken gemaakt over de inhoudelijke uitvoering van de
cliëntondersteuning per 2016. De integrale borging en uitvoering van de cliëntondersteuning
vergt nog nadere uitwerking in 2016.
Doelgroepenvervoer
Het doelgroepenvervoer (Wmo sociaal vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer,
WSW vervoer en Halte-taxi) is aanbesteed conform de uitgangspunten uit de Beleidsnotitie
Doelgroepenvervoer. Ook is de aansluiting gerealiseerd bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale
Zeeland B.V. (GVC) in Terneuzen. Sinds april 2015 zijn de Walcherse gemeenten officieel
aandeelhouder van de GVC.
Op grond van de aanbesteding verzorgt TCR vanaf 1 november 2015 het doelgroepenvervoer
op Walcheren. In 2016 wordt de nieuwe manier van vervoer geëvalueerd.

4.4 Thema Inkomen en participatie
4.4 Thema Inkomen en participatie
We streven naar een bestaansminimum voor iedereen en een zo hoog mogelijke participatiegraad.
Deze opdracht is vastgelegd in de Participatiewet. Orionis Walcheren voert voor de Walcherse
gemeenten de Participatiewet uit.
Doelstellingen
Extra ondersteuning bieden aan Veerse Minima
De gemeente zorgt voor een minimale inkomenspositie van de inwoners.
Maatregelen
Uitvoeren beleidsplan armoedebeleid 2014
Minimabeleid wordt armoedebeleid. We leveren zoveel mogelijk zorg op maat. Dit gebeurt afhankelijk
van de situatie door Orionis Walcheren of door Porthos. We rapporteren in de tussentijdse
rapportages
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Het jaar 2015 stond in het teken van implementatie van het nieuwe beleidsplan. Er zijn
verschillende nieuwe regelingen ingevoerd (o.a. fonds cultuur, sport en onderwijs, nieuwe
beleidsregels bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag) en oude regelingen
vervallen. Door verspreiding van de folder "rondkomen op Walcheren" is extra ingezet op
communicatie rondom de verschillende armoederegelingen. 2016 zal in het teken staan van
evaluatie van het beleid en, indien nodig, aanpassing/doorontwikkeling van dit beleid .
Verder ging in 2015 specifiek aandacht uit naar de doelgroep kinderen in armoede. In
samenwerking met de kinderombudsman en Splinter organiseerden we in juni een bijeenkomst
over kinderen in armoede die goed werd bezocht. In oktober organiseerde Splinter als vervolg
hierop een bijeenkomst over het Zeeuws Pact. Alle 13 Zeeuwse gemeenten ondertekenden dit
pact en hebben hiermee de intentie afgegeven zich actief in te gaan zetten voor kinderen in
armoede. In Walcheren hebben we een kinderparticipatietraject uitgevoerd om te komen tot
een kindpakket. Dit traject is afgerond. In 2016 vindt verdere uitwerking n.a.v dit traject plaats.
Tevens hebben eind 2015 de voorbereidingen plaatsgevonden voor de integrale uitvoering van
het armoedebeleid door Orionis en Porthos. Er is door Orionis en Porthos een projectplan
opgesteld en in 2016 zal dit project verder worden opgepakt. Een belangrijk onderdeel van dit
project is dat medewerkers van Orionis (inkomensspecialisten) bij Porthos aan de slag zullen
gaan om daar klantvragen m.b.t. financiën op te kunnen pakken en hun kennis te delen. Zo
kan in 2016 verder toegewerkt worden naar een integrale uitvoering van het armoedebeleid.

Doelstellingen
Uitvoering geven aan de wetgeving op het gebied van sociale zekerheid
De Participatiewet is de belangrijkste wet op het terrein van inkomen en participatie. De gemeente
stimuleert en ondersteunt mensen bij het vinden van betaald werk. Als dit niet mogelijk is, maken we
andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk mogelijk.

Maatregelen
Creëren van garantiebanen
Garantiebanen zijn er voor die mensen die (nog) niet in staat zijn tot reguliere arbeid. Deze mensen
ontvangen nu nog een Wajong-uitkering. Voor hen creëren de Walcherse gemeenten gezamenlijk 23
garantiebanen in 2015.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
In een geactualiseerd strategisch personeelsplan (bespreking college-managementteam in
december) vindt m.b.t. het te realiseren quotum garantiebanen (tijdvak 2015-2023) concrete
uitwerking plaats in relatie tot ook andere zaken als de nog te realiseren taakstelling personele
lasten 2016/2017, organisatie opgaven komende tijd, generatiepact en leerwerkplekken.
Deelname aan Orionis Walcheren
De uitvoering van de participatiewet gebeurt door Orionis Walcheren. We leggen begroting,
tussentijdse rapportages en jaarverslag aan u voor. We organiseren samen met Orionis Walcheren
en de gemeenten Middelburg en Vlissingen 4 maal per jaar een raadsinformatieavond.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
In 2015 is gestart met een begrotingsscan, analyse van het werk bedrijf en een analyse van de
flexibilisering van het personeel. Dit proces loopt nog door tot in 2016.
Op 1 september 2015 is het jongerenloket geopend met als doel om meer jongeren terug te
laten gaan naar school of aan het werk te helpen.
In juli 2015 stelde u de begroting 2016 en de 2e begrotingswijziging 2015 vast.

Doorontwikkelen tot een leerwerkbedrijf (Orionis)
Orionis Walcheren past haar werkwijze aan, aan de veranderende omstandigheden. De
leerwerkomgeving wordt uitgebreid. Er vindt een doorontwikkeling naar een leerwerkbedrijf plaats. Er
bestaat op dit moment al een goede infrastructuur. Deze zal intensiever gebruikt worden. Waar
kansen zijn ontwikkelen zij nieuwe activiteiten. Orionis Walcheren doet verslag in de tussentijdse
rapportages.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
In 2015 is het werkbedrijf ingezet als leerwerkplaats voor Wsw medewerkers en nieuwe
Participatiewet klanten.
In 2015 is verder gestart met de analyse van het werkbedrijf. Deze analyse loopt door tot in
2016. Afhankelijk van het eindresultaat kunnen nieuwe maatregelen volgen om het
leerwerkbedrijf door te ontwikkelen.
Social Return On Investment (SROI) betrekken bij het inkoopproces
SROI is onderdeel van het inkoopproces. Bij ieder inkoop- en aanbestedingstraject nagaan hoe
we SROI kunnen realiseren. We maken hierbij onder andere gebruik van het kenniscentrum van
Orionis Walcheren. Dit sluit aan bij het coalitieprogramma.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Voorlichting aan de budgethouders hoe je dit inbed in je inkoopproces is verzorgd in 2014 door

de inkoopadviseur in samenspraak met Orionis.
Tot nu toe is SROI ingevuld bij:
- Plantsoenonderhoud,
- Op orde houden van parkeerterreinen
- Via de Strandstichtig inhuur bij Orionis voor schoonhouden van overgangen
- Zwerfvuil binnenduingebied/wegbermen
- Kaai Veere
- Leerwerkplekken bij o.a. restauratie vestingmuren en stadhuis Veere
- Straatwerk.
- Piekopvang.

Uitbreiden aantal leer-werkplekken
Wij stimuleren de participatie door het aantal leerwerkplakken in onze organisatie uit te breiden.
Daarnaast realiseren we op grond van het sociaal akkoord garantiebanen.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
In een geactualiseerd strategisch personeelsplan (bespreking college-managementteam in
december) vindt mbt meer leerwerkplekken concrete uitwerking plaats in relatie tot ook andere
zaken als de nog te realiseren taakstelling personele lasten 2016/2017, organisatie opgaven
komende tijd, generatiepact en garantiebanen.
Relevante beleidskaders/-nota









Nota lokaal/regionaal gezondheidsbeleid 2013-2016
Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016
Nota Ouderenbeleid
Beleidsplan Orionis 2015-2018

Verordening en beleidsregels Wmo & jeugdhulp
Integraal klantproces sociaal domein (pentekening)
Beleidsplan Zorg om Jeugd
Nota Armoedebeleid

Trends en ontwikkelingen










Vergrijzing, ontgroening en individualisering.
Extramuralisering van zorginstellingen
Toename vraag naar zorgvoorzieningen en gebruik technologie (thuis)

Organiseren van zorg en ondersteuning dichter bij huis, integraal en meer op maat.
Verschuiving van curatief naar preventief.
Cultuurverandering van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij.

Meer decentraal en regionaal, meer markt, meer burger en minder overheid.
Digitalisering gemeentelijke dienstverlening en toename persoonlijk dataverkeer.
Toename werkeloosheid en veranderende arbeidsmarkt: minder vacatures en meer flexibel
werken.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting 2015 primitief

Begroting 2015 actueel

Rekening 2015

Saldo 2015

Lasten

17.894

15.197

16.206

-1.687

Baten

4.373

2.805

5.552

1.179

-13.521

-12.392

-10.654

2.866

Resultaat

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting 2015
primitief

Begroting 2015
actueel

Rekening
2015

Saldo
2015

Inkomen / participatie

6.722

5.942

5.374

-1.348

Maatschappelijke
zorg

5.802

4.795

6.522

720

Volksgezondheid.

5.193

4.382

3.976

-1.217

177

78

334

156

17.894

15.197

16.206

-1.687

3.763

2.384

2.336

-1.426

Maatschappelijke
zorg

610

420

3.206

2.596

Volksgezondheid.

0

0

10

10

4.373

2.805

5.552

1.179

-13.521

-12.392

-10.654

2.866

Lasten

Decentralisatie
Totaal Lasten
Baten
Inkomen / participatie

Totaal Baten
Resultaat
Investeringen
Investeringen (x € 1.000)

Jaartal

Krediet

Bedrag

Voortgang

Toelichting

Uitvoering Ouderennota

2014

E

11

-

Uitvoering 2016

Uitvoering Ouderennota

2013

E

31

Uitvoering 2016

05. Programma Veiligheid
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 VTHkwaliteitscriteria. 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

3.344

3.513

3.523

179

872

873

1.003

132

-2.473

-2.640

-2.520

-47

Begroting 2015
primitief

Begroting 2015
actueel

Rekening
2015

Saldo
2015

1.128

1.059

969

-159

120

169

179

59

1.579

1.755

1.823

244

517

530

553

35

3.344

3.513

3.523

179

850

785

874

24

Integrale veiligheid.

1

9

9

8

Crisesbeheersing en
rampenbestrijding

0

64

107

107

20

14

13

-7

872

873

1.003

132

-2.473

-2.640

-2.520

-47

Lasten
Baten
Resultaat

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie
Lasten
Bouw- Woningtoezicht
Integrale veiligheid.
Crisesbeheersing en
rampenbestrijding
APV en uitvoering bijzondere
wetten
Totaal Lasten
Baten
Bouw- Woningtoezicht

APV en uitvoering bijzondere
wetten
Totaal Baten
Resultaat
Investeringen
Investeringen (x € 1.000)

Jaartal

Krediet

Bedrag

Voortgang

Toelichting

Bijdrage Veiligheidsregio

2015

I

15

15

Afgerond

06. Programma Leefomgeving
06. Programma Leefomgeving
Zorgdragen voor een schone en gezonde leefomgeving.
Verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving van Veere.

6.1 Thema Afval
6.1 Thema Afval
De gemeente moet het huishoudelijk afval inzamelen. Hoe? Dat bepaalt ze zelf. We stimuleren meer en een betere afvalscheiding, waarbij kosten, service en dienstverlening een belangrijke rol spelen.
Doelstellingen
Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken
We voeren het rijksbeleid over verpakkingen uit. De proef met aanpassingen van minicontainers in
Westkapelle evalueren we. We verbeteren de dienstverlening afvalinzameling door digitalisering. Bij
reconstructiewerkzaamheden of herinrichting van de openbare ruimte maken we afspraken over
collectieve (ondergrondse) afvalvoorzieningen.
Maatregelen
6.004 Uitwerking raamovereenkomst verpakkingen
De consequenties en keuzemogelijkheden van de raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022
brengen we in beeld.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
Op 1 januari 2016 is gestart met de gescheiden inzameling van de dranken kartons. De
bewoners zijn hiervan via de Veerse krant en de afvalkalender 2016 op de hoogte gebracht.
Op 23 februari 2016 is de aanbesteding voor perscontainers gegund. Nu worden de
voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de stroomvoorzieningen. De planning is om
medio juni de containers operationeel te hebben
6.005 Verbeteren digitale dienstverlening afvalinzameling
We gaan de processen digitaliseren. Hierdoor verminderen we de administratieve last en voorkomen
we fouten.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-03-2015 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
Betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop de koppeling met de
Makelaarsuite voor het opvragen van persoons- en adresgegeven uit het
gegevensmagazijn moet plaatsvinden. De koppelingen van de bewoonde adressen zijn
inmiddels gereed. In 2016 volgt de fase van koppelingen van de niet permanent bewoonde
woningen.
Vervolgens komt nog de fase voor directe raadpleging van burgers via "mijn Veere".
7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)
Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en verwerking.
Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma vast. We oefenen invloed uit via
zienswijzen op begroting en -jaarrekening. We leggen in mei deze stukken voor.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
De financiële jaarstukken worden op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen
bestuur van het OLAZ stelt de jaarstukken vast op 30 juni 2016.

Evaluatie proef aanpassing minicontainers
De nieuwe afvalcontainers zijn windgevoelig. Als proef zijn er 600 containers in Westkapelle
aangepast.. Dan volgt een evaluatie met enquêteurs, die huis aan huis naar de bevindingen vragen.
In april leggen we u een voorstel over de aanbevelingen en de financiële consequenties voor.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-07-2015
Kwaliteit
De evaluatie aanpassingen minicontainers is op 11 juni 2015 in de raad behandeld. Conform
voorstel is er gekozen voor flankerende maatregelen. De inwoners van de kern
Westkapelle zijn uitgenodigd voorstellen te doen voor verbeteringen. Deze voorstellen zijn in
overleg met de inzamelaar bekeken op nut en haalbaarheid. In januari 2016 zijn bewoners
hierover geïnformeerd en is er op 21 januari gestart met de gewijzigde inzamelroute.
Overname van de ZRD
Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en verwerking. Het Algemeen Bestuur van het OLAZ heeft het principbesluit genomen om de Zeeuwse
Reinigingsdienst (ZRD) over te nemen van Indaver.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Het voorstel van het OLAZ is op 11 juni 2015 in de raad behandeld. De raad stemt in met de
overname en de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. Het OLAZ is dit nu verder
aan het uitwerken. Op 16 december 2015 heeft het bestuur van het OLAZ de
raadsleden geïnformeerd over de stand van zaken en de overname per 1 januari 2016.

6.2 Thema Riool en waterbeheer
6.2 Thema Riool en waterbeheer
Inzamelen en transporteren van afval-, hemel- en grondwater doen we op een milieubewuste
manier. We zorgen er voor dat het stelsel goed functioneert en we overlast beperken. Hiervoor is het
gemeentelijke rioleringsplan (GRP) opgesteld.
Doelstellingen
Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer
We willen op een doelmatige manier het afval- en hemel- en grondwater inzamelen en transporteren
naar een geschikt lozingspunt. Door samenwerking met andere overheden willen we de kostenstijging
door klimaatverandering en hogere eisen aan de waterkwaliteit beperken.
Maatregelen
6.008 Onderzoeken en maatregelen treffen beperken wateroverlast.
De locaties waar regelmatig wateroverlast optreed zijn bekend. We onderzoeken hoe we de overlast
kunnen verminderen door het treffen van maatregelen. Dit wordt waar mogelijk gecombineerd met
andere werkzaamheden in de openbare ruimte om kosten te drukken.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 08-09-2014 Einddatum: 31-12-2019
Kwaliteit
Er is vooronderzoek gedaan naar de oorzaak van de wateroverlast in Breezand I te
Vrouwenpolder. De maatregelen tegen het beperken van wateroverlast in Breezand I worden
in 2016 uitgevoerd.
7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ
Deelnemen aan het samenwerkingsverband in de afvalwaterketen (SAZ) waarin alle Zeeuwse
gemeenten, waterschap en provincie vertegenwoordigd zijn. Door kennisuitwisseling en operationele
samenwerking proberen we de kostenstijging voor de riolering te beperken.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 22-10-2013
Kwaliteit
De gemeente Veere neemt in 2016 deel in de werkgroepen Riolering buitengebied en
Rioolvreemd water. Er zijn al diverse zaken binnen het samenwerkingsverband SAZ
operationeel. In Veere draait een rioolbeheersysteem voor heel Walcheren en Schouwen. Dit
levert een aanzienlijke tijdsbesparing op en de verschillende beheerders kunnen bij elkaar in
de rioolsystemen kijken en zelfs beïnvloeden.

7.004 Herstellen en onderhouden drainagesystemen
De drainage in de vakantieparken als Breezand, Joossesweg etc. vertoont steeds meer gebreken. Dit
kan leiden tot wateroverlast. De komende jaren maken we drainagesystemen schoon en waar nodig
vervangen we die.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019
Kwaliteit
Eind 2015 is krediet opgevraagd om maatregelen uit te voeren aan het
drainagesysteem. Maatregelen voor Breezand I zullen in voor- en najaar van 2016 worden
gerealiseerd. De maatregelen zijn afgestemd met de belangenvereniging. In Breezand II in
Vrouwenpolder wordt onderzoek verricht naar de onderhoudstoestand van de drainage.

7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast
Op plaatsen waar regelmatig wateroverlast optreedt, voeren we onderzoek uit en nemen waar nodig en mogelijk- maatregelen in de openbare ruimte om de overlast te verminderen. Dit combineren we
zoveel mogelijk met andere werkzaamheden in de openbare ruimte om kosten te besparen. We
stimuleren dat inwoners ook zelf maatregelen nemen om overlast en schade te beperken.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019
Kwaliteit
Na klachten over grondwateroverlast in de Middelburgsestraat te Koudekerke is
onderzoek uitgevoerd. Er zijn maatregelen getroffen om afvoer van water op openbaar terrein
te verbeteren. Volgens de zorgplichtregels dienen de bewoners zelf maatregelen op eigen
terrein uit te voeren om overlast tegen te gaan. De gemeente heeft de ontvangstplicht.
Maatregelen tegen wateroverlast in Breezand I zijn voorbereid en worden in 2016
uitgevoerd. In Breezand II wordt onderzoek uitgevoerd naar wateroverlast.
7.006 Vervangen riool
Op basis van vastgestelde inspectiecriteria vervangen we riolering, waar mogelijk in combinatie
met andere werkzaamheden. Indien mogelijk vindt renovatie van de riolering plaats. Incidenteel zijn
acute reparaties noodzakelijk.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019
Kwaliteit
Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Krekelstraat, Westkapelle vindt in februari en
maart 2016 plaats. Vervangen riolering en aanleg regenwaterriool Utrechtsestraat en d'Árke
Westkapelle zal vanaf maart 2016 plaatsvinden. In een deel van de Zuidstraat Westkapelle
wordt een regenwaterriool aangelegd.
Vergroten van de overstort 't Hofje en toevoerende leidingen wordt voorjaar 2016 voorbereid.
In de Reigershoutstraat Grijpskerke wordt medio 2016 een regenwaterriool aangelegd.

7.007 Vervangen drukriolering
De grootschalige vervanging van rioolgemalen is voor het grootste deel afgerond in 2016. In 2017
ronden we een aantal restpunten af en voeren we op een paar locaties verbeterwerkzaamheden uit.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2017
Kwaliteit
In 2015 is cluster 8 van 50 pompen gerenoveerd. De uitvoering van cluster 9 is in
voorbereiding en de uitvoering vindt plaats in de loop van 2016.
7.008 Vervangen rioolgemalen
Op basis van het GRP 2015-2019 worden de rioolgemalen en elektrische installaties gereviseerd of
vervangen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2019
Kwaliteit
De geplande renovatie van de rioolgemalen voor 2015 is uitgevoerd. In Zoutelande zijn een
aantal gemalen gerenoveerd. De voorbereiding voor aanpassen hoofdrioolgemalen in 2016
moet nog worden opgestart.

6.3 Thema Duurzaamheid
6.3 Thema Duurzaamheid
Duurzaamheid is een speerpunt van ons beleid. Denk hierbij aan duurzaam bouwen, duurzame
energie en voorlichting.
In 2013 is het Duurzaamheidsplan "Op weg naar een energieneutrale gemeente Veere" vastgesteld.
Doelstellingen
Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving
Belangrijk is: "De gemeentelijke organisatie is energieneutraal in 2030" en "De gehele gemeente
Veere is energieneutraal in 2050". We leggen accenten op:
- energiebewustzijn;
- verduurzamen eigen gebouwen;
- verduurzamen bestaande woningvoorraad;
- initiatieven voor het opwekken van duurzame energie;
- voorlichting over duurzame mogelijkheden.
Maatregelen
6.015 Opstellen van het duurzaamheidsplan 2017-2020
Ons huidige Duurzaamheidsplan (milieubeleidsplan) loopt tot en met 2016. Voor 2017 t/m 2020
maken we een nieuw Duurzaamheidsplan.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-10-2015
Kwaliteit
We zijn gestart met het opstellen van het nieuwe Duurzaamheidsplan voor 2017-2020.
6.016 Opstellen, uitvoeren en evalueren duurzaamheidsagenda
We verwerken de visie en de doelen uit het Duurzaamheidsplan in een jaarlijkse
Duurzaamheidsagenda. Hierin staan concrete actiepunten.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-02-2015
Kwaliteit
De Duurzaamheidsagenda 2016 en de evaluatie van de Duurzaamheidsagenda 2014 en 2015
zijn vastgesteld door het college.
8.032 Energieneutraal maken eigen gebouwen
Streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik en het benodigde resterende energieverbruik
opwekken met duurzaam gewonnen energie.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 31-12-2018
Kwaliteit
Voor het energieneutraal maken van de loods Grijpskerke is opdracht verleend aan een
samenwerkingsverband voor het uitwerken van de benodigde voorzieningen. Dit wordt in
bouwteamverband gedaan. De plannen worden in het 1e kwartaal 2016 uitgewerkt, waarna
een voorstel gemaakt wordt voor besluitvorming.
Daarnaast worden gelijktijdig met onderhoudswerkzaamheden extra maatregelen uitgevoerd
zoals: extra dakisolatie bij vervanging daken, HR++ beglazing bij vervanging kozijnen, diverse
maatregelen bij aanpassing brandweergarage Westkapelle en het beter inregelen van
bestaande installaties.
Bij De Couburg en De Halve Maan zijn controle sterkteberekeningen gemaakt van de
dakconstructie met het doel om na te gaan of er zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
Hieruit is gebleken dat dit op bepaalde plaatsen mogelijk is. Mogelijkheid van plaatsing zal in

2016 verder uitgewerkt worden.
8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking)
De Zeeuwse gemeenten werken op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking samen.
Dit doet men op basis van het energieakkoord. De thema's hierbij verduurzamen van woningen en
energiebesparing bij bedrijven.
In gezamenlijkheid probeert men financiële middelen te krijgen die landelijk beschikbaar worden
gesteld om lokale en regionale initiatieven een impuls te geven. Daarnaast leveren de gemeenten ook
een eigen bijdrage om aan de samenwerking uitvoering te geven.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de
coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het
duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het
gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een
Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over
energiebesparing bij bedrijven.
De Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Voor mei 2016 moet er een Zeeuwse
Stroomversnelling zijn. Vanuit het landelijke is er voor Zeeland een makelaar aangesteld. Eind
februari zijn de bestuurders bijgepraat over het proces.
8.035 Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans
Initiatieven voor het plaatsen van windmolens stimuleren op Neeltje Jans. Eerste helft 2017
informeren wij de gemeenteraad over de stand van zaken.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Doorlopend traject vanuit 2014.
Mogelijkheden voor extra windmolens op Neeltje Jans worden onderzocht.
Uitvoering geven aan en mogelijkheden benutten van de nieuwe stikstofwetgeving
Uitbreidingsverzoeken voor agrarische bedrijven toetsen we aan het bestemmingsplan
Buitengebied. In november 2015 leggen wij de evaluatie voor.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013
Kwaliteit
De nieuwe stikstofwetgeving is per 1 juni 2015 in werking (de Programmatische Aanpak
Stikstof). Vanuit de provincie Zeeland krijgen we nog meer informatie. Vooralsnog geen
negatieve effecten voor de gemeente Veere.
Relevante beleidskaders/-nota
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Naast goed rentmeesterschap over onze natuurlijke omgeving gaan we voor duurzaamheid
en het behoud van welvaart en sociale samenhang en veiligheid.
We hebben een contractuele plicht om het huishoudelijk afval aan Indaver (Delta Milieu) te
leveren. Dit contract loopt tot en met 2017. Deze afvalstromen moeten we opnieuw
aanbesteden We denken dat de kosten van verwerking van brandbaar afval fors
lager uitvallen.
De landelijke overheid wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden
is (convenant verpakkingen).
Lokale producten stijgen in populariteit
Zeeland 2040
Samenwerking met buurgemeenten
De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen.
Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de toename van wateroverlast door
klimaatverandering op te vangen en om te kunnen voldoen aan waterkwaliteitseisen.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting 2015 primitief

Begroting 2015 actueel

Rekening 2015

Saldo 2015

Lasten

5.690

5.551

5.532

-158

Baten

5.591

5.634

5.652

62

-99

83

120

220

Resultaat

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015

Lasten
Huishoudelijk afval

3.060

3.136

3.095

36

Afvalstoffenheffing

49

-149

-93

-142

1.866

1.837

1.838

-28

88

84

84

-3

Milieubeleid

208

220

226

17

Vergunningen

297

303

278

-20

Waterbeheer

122

119

104

-18

5.690

5.551

5.532

-158

Huishoudelijk afval

234

310

317

83

Afvalstoffenheffing

3.148

3.161

3.169

21

99

61

60

-38

2.055

2.083

2.082

27

Milieubeleid

0

-24

-24

-24

Vergunningen

0

0

0

0

Waterbeheer

55

42

48

-7

Totaal Baten

5.591

5.634

5.652

62

-99

83

120

220

Riolering.
Rioolrecht

Totaal Lasten
Baten

Riolering.
Rioolrecht

Resultaat

Investeringen
Investeringen (x € 1.000)

Jaarta Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
l

Vervanging hoofdrioolgemalen

2015

I

80

84

Afgerond

Vervangen drukriolering

2015

I

200

203

Afgerond

Vervangen bestaande riolering,
afkoppeling en knelpunten

2015

I

499

0

Uitvoering in 2016, o.a.
riolering in Westkapelle

Vervangen drainage

2015

I

64

28

Afronding in 2016

Grondwatervoorzieningen it-riool

2015

I

29

0

Uitvoering in 2016 evj

Grondwatervoorzieningen overige
maatregelen

2015

I

21

0

Uitvoering in 2016 evj

Onderhoudskosten diversen

2015

I

9

9

Afgerond

Waterspoor

2014

I

56

57

Afgerond

Grondwatervoorzieningen

2014

I

29

-

Uitvoering in 2016 evj

Grondwatervoorzieningen

2014

I

21

-

Uitvoering in 2016 evj

Vervangen bestaande riool

2014

I

421

421

Afgerond

Millenniumgemeente

2013

E

10

10

Afgerond

Grondwatervoorzieningen

2013

I

29

-

Uitvoering in 2016 evj

Grondwatervoorzieningen

2013

I

21

-

Uitvoering in 2016 evj

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

2012

E/S

p.m.

07. Programma Economie
07. Programma Economie
Recreatie en toerisme zijn evenals de landbouwsector en het midden- en kleinbedrijf belangrijke
economische pijlers van de Veerse economie. Zij zorgen voor werkgelegenheid en bestedingen. Deze
sectoren zijn steeds in beweging, omdat de omgeving verandert.
Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit
van deze sectoren.

7.1 Thema Economische zaken
7.1 Thema Economische zaken
De kernsectoren van de Veerse economie zijn de horeca, detailhandel en landbouw. Dat is zowel
in financieel als sociaal-maatschappelijk opzicht naar het percentage werkgelegenheid.
Doelstellingen
Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente
Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van de werkgelegenheid en het bevorderen
daarvan. Een duurzame economische groei houdt de kernen ook in sociaal verband vitaal. Social
return on investment (SROI) is ook een aspect dat aandacht krijgt.

Maatregelen
3.001 Uitvoeren economische agenda
De gemeente heeft bij de economische ontwikkeling een faciliterende rol. De ontwikkeling van de
economie wordt bepaald door de activiteiten van ondernemers en investeerders. De economische
agenda is een praktische benadering van wat we binnenkort moeten doen en wat ons over enige tijd
te wachten staat. Het is een plan voor detailhandel & horeca, toerisme & recreatie, duurzaamheid &
innovatie, natuurlijk kapitaal, arbeidsmarkt & onderwijs, zorgeconomie en dienstverlening.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Werkzaamheden uit de agenda worden verricht.
3.002 Stimuleren Regeling Nieuwe Economische Dragers
De regeling Nieuwe Economische Dragers (NED) maakt het mogelijk om in (voormalige) agrarische
gebouwen een nieuw (niet-agrarisch of semi-agrarisch) bedrijf te starten. Deze activiteiten moeten qua
aard, schaal, omvang en verkeersaantrekkende werking passen in het landelijk gebied. Om de
vitaliteit van het landelijk gebied in stand te houden is het nodig om vrijkomende agrarische
bedrijfsgebouwen een nieuwe bestemming te geven of te saneren.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2014
Kwaliteit
In 2015 waren er ongeveer 8 aanvragen in behandeling en / of inmiddels verleend. In het
algemeen is de conclusie dat gezien het aantal aanvragen de NED-regeling voorziet in een
behoefte met het positieve effect dat bestaande schuren / bebouwing behouden blijven. Bij
agrarische bestemmingen is er een mogelijkheid om in het kader van de NED een stukje
nieuwbouw te realiseren.
3.003 Uitvoeren stimuleringsprogramma Veere 2016-2018
De toenemende vraag naar zorg biedt kansen voor nieuwe vormen van wonen en recreëren. Wij
geven uitvoering aan het Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere 2016-2018. Hiervoor
is jaarlijks een impulsbudget beschikbaar.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018
Kwaliteit
Dit is één van de thema's uit het collegeprogramma 2014-2018. Inmiddels is aan Impuls
Zeeland de opdracht verleend om een stimuleringsprogramma zorgtoerisme Veere op te
stellen. Op 13 januari 2015 vond hiervoor een Inspiratiebijeenkomst plaats.
De Inspiratiebijeenkomst is op 13 januari 2016 gehouden met ongeveer 60 aanwezigen met
verschillende achtergrond (R&T, zorg, welzijn, sport e.d.). Datgene wat in de
verdiepingssessies naar voren is gekomen aan gezamenlijke ideeën en concrete projecten

wordt uitgewerkt in een Stimuleringsprogramma gezondheidstoerisme Veere. Op dit moment
wordt hieraan volop gewerkt. De planning is dat in maart 2016 het concept gereed is.
3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.
We pakken de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen op om de veroudering en
verrommeling tegen te gaan en om kansen bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of
samenwerking te pakken. Basis vormt het plan Herstructurering bedrijventerreinen van eind 2016.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-02-2015 Einddatum: 31-12-2017
Kwaliteit
Op 12 januari 2016 zijn de eindresultaten in bijzijn van de portefeuillehouder gepresenteerd.
De studenten brengen binnen een maand de rapportage per bedrijventerrein uit.
3.006 Ondernemersmanager Veere
De ondernemersmanager Veere heeft zijn meerwaarde bewezen. Dat is opgenomen in het
coalitieakkoord. In de loop van 2017 nemen we op basis van een evaluatie een besluit over een
eventuele contractverlenging van de ondernemersmanager.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Op 14 december 2015 heeft de jaarlijkse evaluatie (nu voor 2015) van project OMV
plaatsgevonden.
Alle deelnemers zijn bijzonder positief.
Invullen van Badstatus Domburg
27 januari 2015 zijn we gestart met een stuurgroep bestaande uit ondernemers o.l.v. de wethouder
R&T om invulling te geven aan de Badstatus. Een groep studenten (Vitalitaitsmanagement HZ) heeft
een rapport geschreven over de invullingsmogelijkheden voor Domburg. Er is opdracht tot het
vervaardigen van een logo verleend aan Milko van Sighem.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
De badstatus is onderdeel van Domburg. Taak van de gemeente hierin is vooral de
beeldkwaliteit van de openbare ruimte.
Daarom is de badstatus betrokken in de verdere uitvoering van de visie Domburg.
Per bedrijfsterrein afspraken over aanpak verrommeling en opwaardering
Er is een plan van aanpak voor de kwaliteitsverbetering van de Zompe (veiligheid, uitstraling) en
Karreveld (inpassing).
In de koopcontracten bij Karreveld regelen we dat de ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het
beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de bewegwijzering, een collectieve beveiliging en de
gezamenlijke afvalinzameling.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Deze maatregel zal worden meegenomen in de aanpak/herstructurering bedrijventerreinen.
Uitvoeren van visie Domburg
We gaan de ontwikkelingsvisie voor Domburg (vastgesteld in 2014) uitvoeren. Dit gaat hand in hand
met het invullen van de Badstatus. In oktober rapporteren we over de voortgang.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-03-2016
Kwaliteit
De uitvoering van de visie Domburg is in volle gang. In oktober 2015 heeft het college Matthijs

de Boer aangesteld als Stedenbouwkundige voor de uitvoering. Het maken van een
Beeldkwaliteitsplan voor Domburg is al in gang gezet. Dit document bevat de spelregels
voor het ontwerpen van gebouwen en buitenruimten. Dit document wordt gemaakt in
samenwerking met een klankbord uit Domburg. Het beeldkwaliteitsplan zal uiteindelijk aan de
gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. Voor de coördinatie van de uitvoering is
een ambtelijk team samengesteld waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Een integrale
aanpak in lijn van de visie is zo gewaarborgd. Quirien Karman is aangewezen als projectleider.
Vanuit de visie worden nu afzonderlijke projectgebiedjes gemaakt die een eigen proces zullen
volgen. De eerste gesprekken met stakeholders worden hierover gevoerd.
De visie Domburg is een ruimtelijk project binnen RO. Projectleiderschap is daarom in handen
van Quirien Karman.
Doelstellingen
Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van Delta N.V.
We hebben inbreng in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter grootte van het aandeel in
het aandelenkapitaal van Delta N.V. (2,79%).
Maatregelen
7.006 Zeggenschap uitoefenen bij Delta N.V.
We hebben 2,79% van de aandelen van Delta N.V.. Alle overige aandelen zijn in handen van andere
lagere overheden. Dit percentage geeft de mate van zeggenschap aan in de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders. Vanaf 2016 ramen we geen structureel dividend meer in de begroting. In het
vervolg ramen we een dividenduitkering (achteraf) op het moment als de aandeelhoudersvergadering
een besluit heeft genomen over een dividenduitkering.
In de door de raad vastgestelde aandeelhoudersstrategie is het doel en de legitimatie van publiek
aandeelhouderschap als volgt gedefinieerd:
- waarborgen wettelijk gedefinieerde publieke belangen (Evides, DNWB, EPZ);
- duurzame werkgelegenheid in Zeeland.
Daarbij gelden als algemene doelstellingen voor publiek aandeelhouderschap:
- een risicoprofiel passend bij een publieke aandeelhouder;
- een marktconform financieel; rendement dat in goede verhouding staat tot het risicoprofiel.
Dit is het kader waarbinnen we de ontwikkelingen, onder andere naar aanleiding van de uitspraak van
Hoge raad over de Splitsingswet, volgen bij Delta.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Inmiddels is duidelijk dat DELTA N.V. het netwerkbedrijf Enduris moet afsplitsen vóór 1 juli
2017. Hiervoor is door de aandeelhouderscommissie, namens de aandeelhouders, een
toetsingskader voor de herstructurering aangeboden aan DELTA N.V. Daarnaast is als
onderdeel van de totaaloplossing een garantstelling van de aandeelhouders besproken van
maximaal 200 miljoen. Om kort op het proces te zitten van de splitsing en de te maken keuzes
hierin, zijn er diverse overlegmomenten ingepland tussen de aandeelhouders onderling en de
aandeelhouderscommissie met het bestuur van DELTA N.V.

7.2 Thema Recreatie en toerisme
7.2 Thema Recreatie en toerisme
Met bijna 4 miljoen overnachtingen en circa 58.000 slaapplaatsen is Veere een belangrijke speler op
toeristisch gebied. Deze positie moeten we vasthouden. Nieuwe ontwikkelingen passen bij het Veerse
DNA. Goed overleg en samenwerking met het bedrijfsleven, (toeristische) instanties en andere
overheden vinden we belangrijk. Samen stralen we uit dat gasten welkom zijn.
Doelstellingen
Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.
We willen een duurzame vernieuwing van het toeristisch-recreatieve aanbod. Dit kan door
samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering, variatie, innovatie, verduurzaming en jaarrondtoerisme.
Maatregelen
3.008 Uitvoeren Toeristische Impuls 2015-2018
Met de toeristische sector Veere is een convenant gesloten over de besteding van de Toeristische
Impuls 2015 -2018. Een toetsingskader om aanvragen/onderzoeken/projecten voor een bijdrage te
beoordelen is beschikbaar. Het budget voor ieder jaar is € 200.000.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018
Kwaliteit
Op 16 januari 2015 hebben wij als gemeente met de Toeristische sector Veere een convenant
ondertekend over de besteding van de Toeristische Impuls. Bij het convenant hoort een
toetsingskader. Ieder jaar is een budget van € 200.000 beschikbaar. In het convenant zijn
afspraken gemaakt welke projecten voor een bijdrage uit de Toeristische Impuls in
aanmerking komen en hoe gemeente en sector met elkaar omgaan.
Inmiddels is besloten om vanuit de Toeristische Impuls 2015 een bijdrage te verlenen
voor:
- de doorontwikkeling van de Zeeland/Veere Pas 2015 een bedrag van €
25.000;

- een onderzoek digitale ontsluiting Buitengebied/strand
een bedrag van €
20.000;
- VVV pilotstore Domburg 2.0 een bedrag van €
15.000;
- een proef met duurzaam
TukTuk vervoer een bedrag van €
24.500;
- een proef basiskwaliteitsuitstraling op het
parkeerterrein aan de Strandweg Koudekerke een bedrag van € 23.500,- AED project strandpaviljoens

een bedrag van € te Koudekerke een bedrag van
€ 6.400
- bijdrage projecten Toeristische Uitvoerings Alliantie een bedrag van
€ 4.600,-Met een bijdrage vanuit de TI zal in 2016 opnieuw een bijdrage van € 25.000 beschikbaar
worden gesteld voor een verdere optimalisering van de ZeelandPas.

3.011 Voorbereiden Project Ecoferium Veerse Dam en duurzame mobiliteit Veere
Het jaar 2017 is beslissend of en op welke manier deze plannen doorgaan.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2017
Kwaliteit
In oktober 2014 is ingestemd met de voorbereiding van de projecten Ecoferium Veerse Dam
en Ecomobiliteit. Voor het realiseren van beide projecten is EU subsidie nodig. De
projectaanmelding Ecomobiliteit in het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland is
afgewezen, omdat het onvoldoende grensoverschrijdend en innovatief zou zijn.
We kijken nu naar kansen voor aansluiting van het project als geheel of met onderdelen bij
andere subsidieprogramma’s. Het onderzoek dat in opdracht van de provincie naar een
Duurzaam Toeristisch Netwerk wordt uitgevoerd biedt wellicht ook (nieuwe)
aanknopingspunten. Dit onderzoek zou in december 2015 gereed zijn, maar is doorgeschoven
naar het 1e kwartaal 2016.
Voor het project Ecoferium hotspot Veerse Dam kijken we of een heroverweging van de
uitgangspunten 2009 gewenst zijn om tot uitvoering te komen. Mogelijke alternatieve
scenario's worden in beeld gebracht. Geplande besluitvorming hierover vóór de zomer 2016.
Evaluatie Zeeland-Veere Pas
In het voorjaar 2014 is de toeristische Veere Pas geïntroduceerd. De Veere Pas biedt
(kortings)voordelen voor toeristen en inwoners. We willen doorontwikkelen naar een Zeeland/Veere
Pas. In maart bieden we een voorstel aan.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Voor de doorontwikkeling van de Veere Pas (2014) naar een ZeelandPas in 2015 is een
bijdrage van € 25.000 verleend uit het budget Toeristische Impuls. Aan de hand van de
evaluatie, die in december 2015 verschijnt, zullen wij kijken of voor 2016 opnieuw een bijdrage
nodig is. Natuurlijk doen wij dit in overleg met de R&T sector Veere. De planning is om de
gemeenteraad hierover in het 1e kwartaal van 2016 een besluit te laten nemen.
Herziening bestemmingsplan kampeerterreinen 2013
De nieuwe Kadernota kampeerterreinen Veere 2013 is vastgesteld.
Als uitwerken nodig is vindt dit plaats door een wijziging van het bestemmingsplan kampeerterreinen.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
De nieuwe Kadernota kampeerterreinen Veere 2013 is vastgesteld. Uitwerking vindt plaats
door een wijziging van het bestemmingsplan kampeerterreinen. Dit gebeurt in combinatie met
het kwaliteitsverbeteringsplan voor camping De Boomgaard te Westkapelle. Op 28 januari
2016 zal de gemeenteraad een besluit nemen. De inwerkingtreding van het bestemmingsplan
wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2016.

Vaststellen en uitvoeren Beheer en Beleidsplan Stadshaven
Voor de Stadshaven Veere is een beheer en beleidsplan vastgesteld. De jachthaven wordt
geprivatiseerd. Voordat dit gebeurd wordt eerst het jachthavendeel van de stadshaven in orde
gebracht. Hiervoor heeft de raad een krediet ter beschikking gesteld.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
Het bestek voor uitvoering van de onderhoudswerken ten behoeve van de privatisering wordt
momenteel in overleg met de jachtclub opgesteld. Het doel is om de renovatie in het voorjaar
van 2016 uit te voeren.
Voortzetten budgetsubsidie VVV Zeeland
Het huidige contract met de VVV loopt eind 2015 af. In de loop van dat jaar nemen we dus een besluit
over een nieuw contract.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
De termijn van de verleende budgetsubsidie 2013-2015 is aan het eind van 2015 verstreken.
In december 2016 is besloten aan de VVV Zeeland opnieuw een budgetsubsidie te verlenen.
De subsidie voor de periode 2016-2019 is bedoeld voor de uitvoering van het gastheerschap
(Inspiratiepunten en digitaal) en de marketing/promotie van onze gemeente. Aan de verleende
budgetsubsidie zijn objectieve en meetbare prestatieafspraken gekoppeld. Rapportage
hierover vindt plaats via de VVV begroting, jaarrekening en het jaarlijks activiteitenplan. Dit
zijn allemaal stukken die bij de gemeente moeten worden ingediend.
Relevante beleidskaders/-nota








Structuurvisie Veere 2025
Beleidsnota kampeerterreinen
Beleidsnota kleinschalig kamperen
Duurzaamheidsplan Veere
Welstandsnota Veere 2012
Omgevingsplan Zeeland
Onderzoeken Kennsicentrum Kusttoerisme en Nederlands Bureau voor Toerisme en
Congressen.
 Provinciaal coalitieakkoord 2015-2019 "Krachten bundelen".
Trends en ontwikkelingen
Hieronder in het kort de meest belangrijke trends en ontwikkelingen, die zich in de verschillendce
sectoren van dit programma afspelen:
 minder Rijk, meer gemeente
 toenemend belang van sociale media en digitale bereikbaarheid
 vergrijzende beroepsbevolking/kleinere huishoudens
 regionalisering
 veranderende arbeidsmarkt
 schaalvergroting bedrijven tegenover schaalverkleining initiatieven
 groen en duurzaam
 stijging invloed internet als verkoopkanaal
 consument zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
 verschil in leefstijl en gezondheid bevolkingsgroepen neemt toe
 groter aantal vitale en koopkrachtige senioren

 toename zorg- en gezondheidstoerisme
 van bezit naar gebruik

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting 2015 primitief

Begroting 2015 actueel

Rekening 2015

Saldo 2015

Lasten

2.345

1.907

1.765

-579

Baten

1.547

1.086

1.004

-543

-798

-821

-761

36

Resultaat

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting 2015
primitief

Begroting 2015
actueel

Rekening
2015

Saldo
2015

216

274

277

60

Bev. En Regul. Dag- En
Verbl.Toerisme

1.087

1.148

1.056

-31

Bedrijventerreinen.

1.042

485

433

-608

0

0

0

0

2.345

1.907

1.765

-579

510

534

520

9

57

93

73

16

979

460

411

-568

1.547

1.086

1.004

-543

-798

-821

-761

36

Lasten
Bev. Ec. Verbl. En Vest.Klim.
Bedrijven

Landbouw
Totaal Lasten
Baten
Bev. Ec. Verbl. En Vest.Klim.
Bedrijven
Bev. En Regul. Dag- En
Verbl.Toerisme
Bedrijventerreinen.
Totaal Baten
Resultaat
Investeringen
Investeringen (x €
1.000)

Jaartal

Krediet Bedrag Voortgang

Toelichting

Bijdrage
akkerranden

2015

E

10

10

Gerealiseerd

Impuls voor
toerisme

2013

E

235

90

Deelprojecten zijn opgestart en
lopen door in 2016

Impuls voor
toerisme

2010 t/m
2012

E

253

Deels
Projecten zijn in uitvoering, afronding
gerealiseerd in 2016

08. Programma Openbare Ruimte
08. Programma Openbare Ruimte
We beheren de openbare ruimte die vrij toegankelijk is. Deze buitenruimte bestaat uit wegen, pleinen,
plantsoenen en begraafplaatsen. De openbare ruimte is belangrijk voor bewoners, bezoekers en
bedrijven. Bewoners willen groen, veilig en rustig wonen. Bedrijven willen goede bedrijfsterreinen en
aangename winkelgebieden met voldoende parkeergelegenheid. Bezoekers verwachten een
aantrekkelijke buitenruimte met recreatieve mogelijkheden.
Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de openbare ruimte. De verschillende belangen van
bewoners, bezoekers en bedrijven zijn daarbij in evenwicht. Ook stimuleren we inwoners om zelf aan
de slag te gaan om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden en te verbeteren. Dat willen
wij ook tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld.
Die houden we actueel.

8.1 Thema Wegen
8.1 Thema Wegen
Het onderhoud en de herinrichting van wegen, het onderhoud aan de openbare verlichting en
civieltechnische kunstwerken (bruggen, trappen, steigers etc.) gebeurt op basis van beleids- en
beheerplannen.
Volgens het coalitie-programma moeten we € 100.000 besparen. Dit kan door de kwaliteit van het
wegennet op het onderhoudsniveau van 2012 te houden. Een deel van de wegen voldoet dan niet aan
het referentieniveau. We proberen elk jaar een weg opnieuw in te richten, omdat de inrichting
onvoldoende aansluit bij de functie. Dit gaat in nauw overleg met de bewoners.
Doelstellingen
Actueel houden van beheerplannen
Onze beleids- en beheerplannen (wegbeheer, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken)
zijn voor een bepaalde periode vastgesteld. Dit betekent dat we deze periodiek moeten actualiseren.
Voor de planning verwijzen we naar de paragraaf kapitaalgoederen.
Maatregelen
2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap.
Samen met andere gemeenten maken we afspraken over het overdragen van lichtmasten buiten de
bebouwde kom aan de wegbeheerder (waterschap of provincie).
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2020
Kwaliteit
De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden
omdat we eerst de uitkomsten van de pilot Terneuzen af moeten wachten. Aan de hand van
de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zal het overdragen van lichtmasten Zeeland breed
uitgerold worden. De proef in Terneuzen is inmiddels afgerond. In het 1e kwartaal worden de
resultaten voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.
De overdracht van lichtmasten langs de provinciale wegen wordt ter advies voorgelegd aan het
college.
Doelstellingen
De inrichting van wegen met bijbehorend wegmeubilair moet voldoen aan de functie
Wanneer een weg door beleving, gebruik of veranderde verkeerstromen niet meer voldoet, maken we
een plan voor een nieuwe inrichting.
Maatregelen
2.002 Uitvoering wegreconstructie Nieuwstraat, Ooststraat, Westkapelseweg, Zoutelande
Om de uitstraling, kwaliteit, verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren is de herinrichting in
uitvoering voor de Ooststraat, Nieuwstraat en Westkapelseweg. Bewoners, ondernemers en overige
belanghebbenden betrekken we bij de uitvoering.
De herinrichting is gefaseerd uitgevoerd vanaf september 2016 en loopt tot Pasen 2017.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 30-06-2017
Kwaliteit
Het voorlopig ontwerp is in september 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd. Eind
november is een definitief plan voor de reconstructie gepresenteerd. Een bestek wordt in het
1e en 2e kwartaal van 2016 opgesteld. Aanbesteding zal in juni plaatsvinden.

8.004 Aanleg rotonde Burg. Huijsmanstraat Meliskerke
Om de verkeersveiligheid te vergroten leggen we op het kruispunt Kaasboerweg, Burgemeester
Huijsmanstraat en Dorpsstraat in Meliskerke een rotonde aan. Voor de aanleg maken we een ontwerp
en een bestek. Ook zal grondverwerving noodzakelijk zijn. De aanleg van deze rotonde was gepland
in 2016.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-11-2015 Einddatum: 30-04-2017
Kwaliteit
Er is overeenstemming bereikt met de grondeigenaren over aankoop gronden om aanleg
rotonde mogelijk te kunnen maken. Er is verder overleg gevoerd met het waterschap over de
afwatering en aanliggende sloten. Met de nutsbedrijven heeft afstemming plaatsgevonden over
de te vernieuwen nutsvoorzieningen. Een voorstel voor het benodigde krediet zal in mei in de
raad worden gebracht
Bestekgereedmaken zal starten maart/april. Uitvoering medio 2016
Uitvoeren wegreconstructie Kaai, Veere
We passen de Kaai aan om het uiterlijk aanzien, de verkeersveiligheid en de belevingswaarde te
verbeteren. Het werk start in het 4e kwartaal 2014 en loopt door in 2015.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 01-05-2015
Kwaliteit
De herinrichting is gereed en is naar tevredenheid van de omgeving en de gemeente
uitgevoerd.

8.2 Thema Groen
8.2 Thema Groen
In het beleids- en beheerplan openbaar groen zijn in 2013 afspraken gemaakt over de kwaliteit van
het openbaar groen. We willen de huidige kwaliteit met een lager budget handhaven en verbeteren
door slimme keuzes te maken. Dit betekent dat we het groen zo inrichten dat we het eenvoudiger
kunnen onderhouden. Het doel is om te voldoen aan het afgesproken beheerniveau tegen het
afgesproken budget.
Bijzondere elementen in de openbare ruimte zijn kleine bouwwerken als tuinmuren, kerkmuren,
"praathuisjes"' etc. Deze zijn van vanuit cultuurhistorie van grote waarde. Er is geen inventarisatie van
deze elementen en ook geen plan voor de duurzame instandhouding. Hiervoor maken we een
beheerplan.
Een belangrijk doel van het groenbeleidsplan is om inwoners van Veere meer te betrekken bij het
openbaar groen.
Door het organiseren van activiteiten maken we bewoners meer bewust van hun leefomgeving.
Ook willen we initiatieven van bewoners en ondernemers, waarbij ze zelf aan de slag gaan om de
kwaliteit van het groen in hun omgeving te verbeteren, steunen.
Doelstellingen
Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen
Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van
de inwoners en bedrijven bij het openbaar groen.
Maatregelen
5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen
Aan de hand van het kwaliteitshandboek inspecteren we tweemaal per jaar de openbare ruimte en het
groen. Daarnaast houden we samen met dorps- en stadsraden schouwrondes.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2018
Kwaliteit
In 2015 zijn twee kwaliteitsinspecties gehouden. Op basis van behoefte zijn de dorpsraden in
meer of mindere mate betrokken geweest bij de inspecties. De resultaten bleven op een aantal
plekken achter bij de ambitie. De oorzaak moet worden gezocht in de besparingen op budget
en formatie, dit maakt het moeilijker om de afgesproken doelen te halen.
5.016 Jaarlijks organiseren opschoondag en boomfeestdagen
Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een opschoondag en boomfeestdagen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2017
Kwaliteit
In 2016 organiseren we weer in alle kernen boomfeestdagen en / of opruimdagen. We hebben
er ook dit jaar voor gekozen om niet alleen bomen te planten maar ook om allerlei andere
werkzaamheden in het openbaar groen met de kinderen te doen. De eerste dagen zijn al
geweest in maart en april volgen de resterende dagen.
Buitenom het reguliere opruimwerk zijn er meer dan 10 mensen (onze ambassadeurs) bezig
met het schoonhouden van een bepaald deel van het buitengebied. Dit gaat het hele jaar door.
Groenelementen in onderhoud geven aan ondernemersverenigingen, buurten, bewoners,
vakantieparken en / of hoveniers (burgerparticipatie)

Door met bewoners en bedrijven groen aan te leggen en / of te onderhouden kunnen we kosten
besparen, maar vooral ook de kwaliteit van het groen verbeteren. Zo vergroten we ook de
betrokkenheid van bewoners met hun leefomgeving. Jaarlijks starten we minimaal 3 nieuwe projecten.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2017
Kwaliteit
De voorgenomen besparing voor 2015 door het overdragen van groen etc. is gerealiseerd. In
2015 zijn weer een aantal nieuw projecten gestart. In het kader van het leefbaarheidsfonds
zijn nieuwe initiatieven ontstaan waarbij groepen bewoners een stuk openbare ruimte willen
herinrichten en samen willen onderhouden. In 2015 zijn nog geen bijdragen toegewezen aan
projecten in het openbaar groen, maar we weten dat er een aantal leuke initiatieven worden
voorbereid.
Doelstellingen
Voldoen aan de wettelijke voorschriften
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor 2016 invoeren. De BGT is een zeer
gedetailleerd (kaart) bestand van de openbare ruimte waar alle gegevens over die openbare ruimte
(dus ook over het groen) aan vasthangen. Voor 2016 moeten we deze basisregistratie hebben
ingevoerd.
Maatregelen
8.009 Inrichten Basisregistratie Grootschalige Topografie
Als bronhouder zijn we zelf verantwoordelijk voor ‘ons’ stukje van de kaart. Tegelijk is het belangrijk
om de BGT zo goed mogelijk in te zetten in de werkpraktijk. Onze beheerssoftware en -processen
passen we aan op de BGT.
In 2014 zijn we in de regio Zeeland gestart met het aanpassen van bestanden. In 2016 moet de BGT
volledig zijn ingericht.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 24-03-2013 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
De invoering van de BGT loopt achter op de planning. Het project is Zeeland breed
opgepakt in samenwerking met een aantal partijen. Er zijn problemen met de kwaliteit van de
opgeleverde bestanden. Oplevering voor 1 januari 2016 was niet haalbaar. De nieuwe
planning gaat uit van oplevering in maart 2016. Dit is later dan de wettelijke termijn. Vanuit het
samenwerkingsverband BGT zijn hierover afspraken gemaakt met het ministerie van IenM. Het
ministerie zal soepel omgaan met de feitelijke aanleveringscriteria.
Er is een project gestart voor de aanpassing van de beheersoftware aan de BGT.
Doelstellingen
Voldoen aan het afgesproken beheerniveau
We willen de inrichting en beheer van het groen zodanig aanpassen dat we het
afgesproken kwaliteitsniveau kunnen handhaven tegen het afgesproken budget. Voor het meten van
de kwaliteit maken we gebruik van de landelijke systematiek van de CROW. We streven naar niveau
B en op bijzondere plekken (centrum van kernen etc.) naar niveau A. Niveau B kan je als "voldoende"
omschrijven en A als "goed".
Maatregelen
5.023 Afstoten Trimbos
Het Trimbos tussen Aagtekerke en Grijpskerke heeft zijn functie verloren. Het onderhoud is inmiddels
geminimaliseerd. De volgende stap is gezet. De vraag hierbij is of het perceel een andere functie kan
krijgen en of we het kunnen afstoten. De resultaten van dit onderzoek hebben we op 5 juli 2016 aan
de gemeenteraad voorgelegd. De verdere uitwerking vindt momenteel plaats.

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-01-2018
Kwaliteit
Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar de exacte eigendomssituatie (volgens de
kadastrale gegevens is het perceel in eigendom bij het Burgelijk Armbestuur te Meliskerke). De
Rompwet instellingen van weldadigheid van 1912 is grotendeels in 1965 vervallen. In het
kader daarvan zijn in 1964 gronden verdeeld, maar is mogelijk het perceel aan de Kelderweg
over het hoofd gezien en is dit perceel niet naar de toenmalige gemeente Aagtekerke
overgegaan. Omdat er ook nog een paar artikelen van de Rompwet van kracht zijn, hebben wij
de eigendomsvraag voorgelegd aan het Zeeuws Archief en aan een notaris. Dit onderzoek
moet eerst afgerond zijn vooraleer er vervolg stappen gezet kunnen worden. Wij zullen u in de
raadsvergadering van juni 2016 nader informeren.
Inrichting groen aanpassen en realiseren besparing
Dit doen we door een aantal banken en afvalbakken weg te halen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
De inrichting van veel plantsoenen is aangepast zodat ze eenvoudiger te onderhouden zijn.
Het aantal bakken en banken is gereduceerd.
De besparing is inmiddels gerealiseerd.

8.3 Thema Verkeer en parkeren
8.3 Thema Verkeer en parkeren
We willen een adequate vorm van openbaar vervoer voor onze inwoners houden, ook voor mindervaliden. We stimuleren het gebruik van de fiets. De verkeersveiligheid in de gemeente krijgt blijvend
aandacht en we passen onveilige situaties aan wanneer dat nodig is.
Door parkeerregulering willen we de overlast voor de eigen bewoners beperken en onze
gasten voldoende parkeermogelijkheden bieden. Dit geldt vooral voor de toeristische gebieden. Bij
parkeerregulering hoort ook goede handhaving. Soms is maatwerk noodzakelijk. In andere
gevallen kijken we of we eenduidigheid in beleid kunnen krijgen. We volgen de effecten van ons
parkeerbeleid op de voet. Als het nodig is stellen we dit bij. Zoekverkeer in de kernen willen we
beperken. Door differentiatie van tarieven en goede systemen, maken we plekken waar veel toeristen
komen verkeersluw.
Doelstellingen
Optimaliseren van het parkeerbeleid
We zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor inwoners en bezoekers. We zorgen ervoor dat
de parkeerterreinen goed te vinden zijn en dat er geen onnodig zoekverkeer door kernen rijdt.
Maatregelen
Eenduidig maken vergunningen en tarieven parkeren
We hebben nu te maken met verschillende vergunningen en tarieven. Eenduidgheid is belangrijk en
maatwerk moet mogelijk blijven. De uitslag van de enquete onder bewoners en gebruikers nemen we
mee in de evaluatie parkeren over 2014. In december 2014 bieden we een voorstel aan om de
verschillende parkeerverordeningen te wijzigen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-05-2015
Kwaliteit
In de raadsvergadering van december 2014 heeft u ingestemd met een aantal wijzigingen.
Deze wijzigingen zijn allemaal uitgevoerd.
Vervangen parkeerautomaten
We gaan een aantal parkeerautomaten vervangen en aanpassen. Zo bieden we
moderne betaalmogelijkheden aan en goed werkende apparatuur. In de prioriteitenplanning is
hiervoor een bedrag opgenomen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-04-2015
Kwaliteit
Alle vervangingen hebben plaatsgevonden. Alle oude parkeerautomaten hebben een upgrade
gekregen waarmee ook pinnen weer mogelijk is op alle parkeerterreinen.
Zorgen voor goede parkeerverwijzingsborden / -systemen.
Voor een goede spreiding willen we onze bezoekers snel geleiden naar de juiste
parkeerterreinen. Hiervoor hebben we goede verwijzingsborden nodig. In de kern Veere plaatsen
we in 2015 een dynamisch parkeerverwijssysteem.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-09-2015
Kwaliteit
Met dit systeem kunnen we real time het zoekverkeer sturen naar de beschikbare
parkeerplaatsen. Inmiddels werkt het systeem.

Doelstellingen
Stimuleren gebruik fiets
Mensen fietsen steeds vaker en blijven ook langer fietsen door het gebruik van de e- bike. Dit is een
goede ontwikkeling, maar hier zijn ook maatregelen voor nodig.
Maatregelen
Opstellen fietsplan
In het fietsplan nemen we de knelpunten op die na een inventarisatie bij bewoners naar voren komen.
De eenvoudige knelpunten lossen we op. De totale beleidsmatige verwerking gebeurt in het verkeer
en vervoersplan (GVVP).
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-09-2015
Kwaliteit
Het fietsplan is afgerond en vastgesteld door B&W. De belangrijkste knelpunten zijn met dit
jaar nog opgelost. De overige knelpunten worden gecombineerd met geplande
werkzaamheden aan de weg.
Doelstellingen
Verbeteren toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen
De Europese Unie heeft richtlijnen voor de toegankelijkheid van openbaar vervoer voor mindervaliden. Om hieraan te voldoen moeten we bushalten aanpassen.
Maatregelen
2.012 Aanpassen van bushalten voor minder validen
De doelstelling is dat in 2017 alle haltes uit het Halteplan 2016+ aangepast zijn aan de nieuwe
richtlijnen. Daarmee is in iedere kern minimaal een toegankelijke halte. Overige haltes passen we aan
als we onderhoud aan de betreffende weg uitvoeren.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 11-02-2013 Einddatum: 31-07-2017
Kwaliteit
De werkzaamheden zijn stil komen te liggen met de nieuwe concessie en de daarbij
behorende nieuwe eisen aan de haltes. De concessie is inmiddels verleend en de nieuwe
dienstregeling is bekend. De Provincie heeft nieuwe eisen waar de haltes aan moeten voldoen,
qua situering en vormgeving. Dit is Zeelandbreed besproken. Er is overleg geweest met de
provincie over welke haltes moeten worden aangepast. Dit hebben we uitgewerkt in een
plan. In 2016 gaan we verder met het aanpassen van de haltes.
8.012 Opstellen halteplan
In 2015 heeft de provincie Zeeland het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. Hierdoor zijn
routes verandert. Dit heeft effect op de locatie van bushalten. We moeten hiervoor ons
halteplan aanpassen en waarschijnlijk ook bushalten verplaatsen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-01-2016
Kwaliteit
Inmiddels is de nieuwe dienstregeling van start gegaan. De gemeente heeft deelgenomen aan
overleg over hoe de haltes moeten worden ingericht. We hebben een plan gemaakt welke
haltes aangepast moeten worden en op welke wijze.

Doelstellingen
Verbeteren verkeersonveilige situaties
Het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2011-2015 is afgerond. We volgen of de oplossingen
voldoende zijn en / of er geen nieuwe onveilige situaties ontstaan. Het doel is om het aantal
slachtoffers met letsel als gevolg van een verkeersongeval minimaal gelijk te houden op het niveau
van 2015.
Maatregelen
Verkeersonveilige situaties aanpakken
In 2010 hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld om de grootste knelpunten op het gebied
van verkeersveiligheid op te lossen. De uitvoering van het plan loopt door in 2015. In 2015 pakken we
het kruispunt Kaasboerweg, Burgemeester Huijsmanstraat en Dorpstraat in Meliskerke aan.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 11-02-2013 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Het resterende budget "Verkeersonveilige situaties aanpakken" wordt ingezet voor de
reconstructie Nieuwstraat- Ooststraat - Westkapelseweg. De uitvoering van de verbetering van
de Prelaatweg is in 2015 afgerond. Door toekenning van subsidie kan met de reconstructie van
de Nieuwstraat - Ooststraat - Westkapelseweg in 2016 gestart worden. In juni 2015 zijn we
gestart met onderzoek om te kijken hoe de kruising Dorpstraat, Kaasboerweg in
Meliskerke veiliger gemaakt kan worden.

Doelstellingen
Zorgen voor een goede verdeling van verkeersstromen voor nu en in de toekomst
We willen verkeerstromen beter verdelen door aanpassingen te maken in de verkeerscirculatie. We
willen ons wegennet meer toekomstbestendig maken met behulp van een verkeers- en vervoersplan.
Maatregelen
2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP)
In nauw overleg met bewoners, ondernemers en andere overheden is het gemeentelijk verkeer- en
vervoersplan (GVVP) opgesteld. Tegelijk is samen met de andere Walcherse overheden gewerkt aan
een verkeerscirculatieplan voor Walcheren. De uitkomsten van het Verkeerscirculatieplan Walcheren
zijn verwerkt in het GVVP. Het college heeft het concept GVVP in november 2016 vrijgegeven voor
formele inspraak.
Iedereen kon tot medio februari 2017 reageren. Alle reacties zijn in een inspraaknota opgenomen en
het plan is waar nodig nog aangepast.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-10-2016
Kwaliteit
De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Partners. We hanteren het I-O-B
proces. De beleidsagenda is vastgesteld in de raad van 17 december 2015. De volgende fase
is de uitwerking van het GVVP.

8.4 Thema Begraafplaatsen
8.4 Thema Begraafplaatsen
Begraafplaatsen zijn een belangrijke onderdeel van de openbare ruimte en dragen bij aan de sociale
binding in kernen. We willen in iedere kern een begraafplaats van een hoge kwaliteit tegen
acceptabele tarieven die in ieder geval niet verder stijgen. We willen dat begravingen met grootste
mogelijke zorgvuldigheid worden geregeld. We willen voldoende grafruimte om de komende 25 jaar in
iedere kern aan de behoefte te voldoen.
Doelstellingen
De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen.
Begraafplaatsen breiden uit en de kosten voor aanleg en onderhoud stjgen. Er zijn besparingen
nodig op onderhoud of extra inkomsten. Dit kan door bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om
grafrechten te verlengen.
Maatregelen
Maken en vaststellen ontwikkel en beheervisie begraafplaatsen
De uitkomsten van de discussienota begraafplaatsen (vastgesteld in 2014) vertalen
naar een ontwikkel- en beheervisie. In februari 2015 bieden we de visie aan.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 10-10-2013 Einddatum: 01-07-2015
Kwaliteit
In de raadsvergadering van 12-2-2015 is de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen
vastgesteld.
Doelstellingen
Voorzien in voldoende grafruimte
We willen in iedere kern voldoende grafruimte op een kwalitatief goede begraafplaats.
Maatregelen
7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg
In Koudekerke en Domburg ontstaat gebrek aan grafruimte. In 2015 zijn we daarom gestart met de
planvorming uitbreiding van de capaciteit op deze begraafplaatsen. In januari 2016 nam uw raad
een besluit over de wijze van uitbreiden, de planning en is krediet ter beschikking gesteld.
In Domburg is gekozen voor uitbreiding van de begraafplaats. De grond voor de uitbreiding is nog niet
verworven, naar verwachting gebeurt dit in de loop van 2017. Zodra de grond is verworven realiseren
we de noodzakelijke ophoging. De opgebrachte grond moet zeker nog een jaar nazakken voordat we
met de realisatie kunnen starten.
In Koudekerke is de keuze gevallen op het verhogen van een bestaand grafveld. Dit betekent dat we
een aantal grafmonumenten moeten verwijderen en als de nabestaanden dat wensen op dezelfde
plek (maar wat hoger) weer terugplaatsen. We nemen de tijd om uitgebreid te communiceren,
waarmee we willen voorkomen dat nabestaanden worden verrast met veranderingen op de
begraafplaats. Dit traject ronden we af in 2018 en daarna starten we met de realisatie.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2018
Kwaliteit
In de raad van februari 2015 is de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld.
In 2015 zijn we gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in
Koudekerke en Domburg. Voor de zomer zijn er gesprekken geweest met de dorpsraden. In
zijn er zowel in Domburg en Koudekerke inspraakavonden geweest. Aan de hand van de

reacties is er verder gewerkt aan het ontwerp en het raadsvoorstel. Het voorstel is in januari
2016 vastgesteld door de raad.

Relevante beleidskaders/-nota
Wegen
 Beheerplan wegen 2013 -2017
 Beleid- en beheerplan openbare verlichting 2012 – 2017
 Beleid- en beheerplan civieltechnische kunstwerken 2011 -2015
 Meerjarenprogramma wegreconstructies 2014- 2018
Groen
 Beleid en beheerplan openbaar groen 2013 -2023
Verkeer en parkeren
 Gemeentelijk wegencategoriseringsplan 2000
 Parkeerbeleidsplan 2004
 Uitvoeringsnotitie halteplaatsen 2008
 Meerjarenprogramma aanpak verkeersknelpunten 2011 – 2015
Begraafplaatsen
 Visie op begraafplaatsen 2004
 Discussie Nota voor een ontwikkel en beheervisie Veere begraafplaatsen 2015 -2025
Trends en ontwikkelingen
Algemeen
Intergemeentelijke samenwerking zowel regionaal (met de buurgemeenten) als provinciaal geeft
kansen voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen.
Met ingang van 2015 moeten we voor alle gegevensbestanden over de openbare ruimte gebruik gaan
maken van de BGT (basisregistratie grootschalige topografie). De huidige digtiale bestanden (kaarten)
moeten we hiervoor vervangen.
Wegen
Verbod op het gebruik van glyfosaat (round-up) op wegen vanaf 2015. Hierdoor vallen de kosten voor
het onkruidvrijhouden van wegen hoger uit.
Verkeer en vervoer
Nieuwe concessie openbaar vervoer met ingang van 2015.
Technische ontwikkelingen bij parkeerautomaten. Er steeds meer vraag naar betalen met pin.
Hiervoor zijn verschillende opties.
Groen
Verbod op het gebruik van een aantal chemische middelen in het openbaar groen vanaf 2015.
Hierdoor wordt het moeilijker om overal het afgesproken onderhoudsniveau te halen.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting 2015 primitief

Begroting 2015 actueel
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Baten

2.632
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Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting 2015
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Parkeerheffingen

1.259
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1.245

-14
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3.761

3.733

3.669
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1.922
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0

9

9

9

Openbaar groen
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46
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begraafplaatsen
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7
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Lasten

Openbare verlichting.

Totaal Lasten
Baten
Verkeer en vervoer.
Parkeerbeleid
Parkeerheffingen
Wegbeheer
Openbare verlichting.

Totaal Baten
Resultaat

Investeringen
Investeringen (x € 1.000)

Jaarta Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
l

Wegreconstructie

2015

I

500

25

Uitvoering 2016-2017
doorgaande route
Zoutelande

vervanging armaturen

2015

I

110

36

Afronding in 2016

vervanging lichtmasten

2015

I

48

13

Afronding in 2016

Halteplaatsen/ toegankelijkheid
openbaar vervoer minder validen t/m
2015

2015

I

23

0

Afronding in 2016

Basiskaart Grootschalige Topografie

2015

I

80

0

Afronding in 2016

Opstellen gemeentelijk verkeers- en
vervoersplan

2015

I

100

20

Afronding in 2016

Wegreconstructie

2014

I

270

270

Afgerond

Vervanging armaturen

2014

I

144

144

Afgerond

Vervanging lichtmasten

2014

I

35

35

Afgerond

Halteplaatsen openbaar vervoer minder
validen

2014

E

23

0

Afronding in 2016

Vervanging 17 parkeerautomaten

2015

I

470

190

Afgerond, ca. 40
automaten gereviseerd
via eenmalige
middelen.

Basiskaart Grootschalige Topografie

2014

I

80

51

Afronding in 2016

Onderzoek begraafplaatsen

2013

E

25

25

Afgerond

Halteplaatsen/toegankelijkheid openbaar 2013
vervoer minder validen

E

23

0

Afronding in 2016

Opheffen verkeersonveilige situaties

2013

E

100

81

Afronding in 2016

Inspectie stadshaven Veere

2013

I

8

8

Gereed, afronding in
2015

Uitbreiding begraafplaatsen Koudekerke
en Domburg

Uitvoering in latere
jaren, afhankelijk van
herbeoordeling
begraafruimte

09. Programma Bestuur
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.
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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
Lasten
Baten
Resultaat

Begroting 2015 primitief

Begroting 2015 actueel

Rekening 2015

Saldo 2015

3.581

3.792

3.608

28

419

429

440

21

-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

2.041

2.232

2.087

46

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

3.581

3.792

3.608

28

11

11

10

-1

324

345

346

22

Burgerlijke stand

72

72

78

6

Communicatie 2015

12

2

6

-6

419

429

440

21

-3.162

-3.362

-3.168

-7

Lasten
Gem. Organen en
samenwerkingsverbanden
Burgerzaken.

Totaal Lasten
Baten
Gem. Organen en
samenwerkingsverbanden
Burgerzaken.

Totaal Baten
Resultaat
Investeringen
Investeringen (x € 1.000)

Jaartal

Krediet

Bedrag

Voortgang

Toelichting

Moderniseren GBA

2013

E

70

5

Afronding in 2016
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10. Programma Projecten
In het coalitie-akkoord zijn 2 strategische projecten genoemd, te weten:
 Singelgebied Domburg
 Veelzijdig Veere
In dit programma werken voor deze projecten de doelstellingen en bijbehorende maatregelen uit.

10.1 Singelgebied Domburg
Doelstellingen
De doelstellingen van het Project Singelgebied Domburg:
 Het creëren van een ruimtelijke totaaloplossing in het projectgebied voor wonen, werken,
winkelen, ontspannen, verkeer en parkeren in een acceptabele balans tussen
ontwikkeling/vernieuwing en behoud van het kleinschalige belevingskader voor de inwoners.
 Door een integrale aanpak een impuls geven aan cachet en kwaliteit van de kern Domburg
als hoogwaardige recreatieve badplaats en hierbij op subtiele wijze aanhaken bij het
beroemde verleden van Domburg als artistieke kolonie
 Het in stedenbouwkundig opzicht afronden van de kern Domburg aan de zuid-westzijde,
tevens overgang naar het buitengebied.
Maatregelen
IA Herontwikkelen locatie peuterspeelzaal / fysiotherapie
Als de Visie Domburg is vastgesteld stellen wij een masterplan op voor het herinrichten van de
deelgebieden IA, IIA en IIB. In het 3e kwartaal 2015 leggen wij dit voor.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Huidige objecten zijn tijdelijk verhuurd. Planvorming nemen we mee in het uitvoeringsplan van
de Visie Domburg
IB Herontwikkelen locatie huidige supermarkt
Wij voorzien in 2015 geen activiteiten. De verwachting is dat de supermarkt wisselt van C1000 naar
Ahold. Afhankelijk van de verplaatsing van de supermarkt wordt op de huidige locatie de supermarkt
(tijdelijk) omgebouwd.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
De huidige supermarkt is tijdelijk omgebouwd van C1000 naar Albert Heijn. Intentie is er nog
steeds om te verplaatsen naar deelgebied IIIB
IIA Herontwikkelen locatie voormalige school Kesteloostraat Domburg
In overleg met omwonenden realiseren wij een buffer tussen de woonwijk en de Stationsstraat. Wij
ontwikkelen een masterplan voor dit gebied waarbij wij ook goed kijken naar de deelgebieden IA en
IIB. De sloop van de school aan de Kesteloostraat is hiervan een onderdeel. Het besluit over dit
masterplan leggen wij in het 3e kwartaal van 2015 aan u voor.

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Het terrein is tijdelijk is ingericht als overloopterrein. Scheiding met de H.M. Kesteloostraat is
gevormd d.m.v. een grondwal. In de H.NM. Kesteloostraat zijn nog extra parkeervakken
gerealiseerd. Definitieve planvorming wordt meegenomen in de uitvoering van de visie
Domburg.
IIB Herontwikkelen locatie tijdelijk parkeerterrein (bestemmingsplan)
Wij starten met het proces om de tijdelijke bestemming die tot eind 2016 loopt definitief te maken.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015

Kwaliteit
Bestemmingswijziging en herontwikkeling nemen we mee in het uitvoeringsplan van de Visie
Domburg
IIB Herontwikkelen locatie tijdelijk parkeerterrein (opstellen masterplan)
Als u de de visie Domburg heeft vastgesteld stellen we een masterplan op voor het herontwikkelen
van deelgebied IIB, in samenhang met de deelgebieden IA en IIA. In het 3e kwartaal 2015 leggen wij
het masterplan aan u voor om vast te stellen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
De locatie nemen we mee in het uitvoeringsplan dat volgt op de Visie Domburg.
IIIA Herontwikkelen gebied rond de molen
Wij voorzien voor 2015 geen activiteiten.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
IIIB Herontwikkelen toekomstige supermarktlocatie (bestemmingsplan)
Wij zijn gestart met de bestemmingsplanprocedure. We ronden deze procedure ook in 2015 af; dit is
afhankelijk van eventuele bezwaren.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. De uitwerking moet nog plaatsvinden en
contracten en overeenkomsten moeten nog worden gesloten. De procedure start als de
overeenkomsten zijn gesloten. Er zijn al wel wat voorbereidingen gedaan, zodat we direct
kunnen starten na ondertekening..
IIIB Herontwikkelen toekomstige supermarktlocatie (overeenkomst)
U heeft een overeenkomst over het verplaatsen van de huidige supermarkt (Deelgebied IB naar de
nieuwe supermarktlocatie (Deelgebied IIIB)
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Op hoofdlijnen hebben we overeenstemming bereikt. Besluitvorming en het sluiten van
overeenkomsten is niet meer gelukt eind 2015. Dit wordt het 1e kwartaal van 2016. Zodra de
overeenkomsten zijn gesloten kunnen we starten met de bestemmingplanprocedure.
IV Herontwikkelen en saneren van de Nijverheidsweg
Afhankelijk van de overeenkomst over het verplaatsen van de supermarkt gaan we opnieuw praten
met de eigenaren in de Nijverheidsweg. We komen tot overeenstemming binnen de gestelde kaders.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Nog niet gestart, omdat er nog een overeenstemming is bereikt over het verplaatsen van de
supermarkt. Start als de overeenkomsten zijn gesloten en wordt dan meegenomen in de Visie
Domburg..
V Ontwikkelen van het Bedrijventerrein Oosterloo
Afhankelijk van de overeenkomst over het verplaatsen van de supermarkt en de overeenkomsten die
we met de bedrijven aan de Nijverheidsweg sluiten, starten we met het ontwikkelen van Oosterloo.

We denken zoveel mogelijk mee over het invullen van de koplocatie op het bedrijventerrein. Wij
verwachten niet dat bedrijven in 2015 verplaatsen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Is nog niet gestart in afwachting van te sluiten overeenkomsten voor de verplaatsing van de
supermarkt. Uitwerking wordt meegenomen in het uitvoeringsplan van de Visie Domburg.
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10.2 Veelzijdig Veere
De stad Veere heeft een hoge historische waarde. Om deze te behouden en waar mogelijk te
versterken investeren we in de cultuurhistorische kwaliteiten. Hierdoor kunnen de economische
potenties beter worden benut, met meer werkgelegenheid als streven. Ook willen we de ruimtelijke
kwaliteiten vergroten, onder andere door het autoverkeer in de stad terug te dringen en door
gedeeltelijke herinrichting van de openbare ruimte. Het derde doel is een toekomstbestendig
jachthavengebied Oostwatering.
Doelstellingen
D.1.03 Uitwerken project veelzijdig Veere
Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals
"Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013) en "Opwaardering jachthavengebied
Oostwatering - scenario's voor de toekomst" (augustus 2013).
Bij de diverse onderdelen betrekken we de Monumentencommissie en zonodig de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed.
Maatregelen
8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere
In 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen van het complex Mijnenmagazijn aan. Dit betrof
het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De opgave is om via marktconsultatie te
komen tot een duurzame en exploitabele herbestemming.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De
ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi
onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan
kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel.
Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over
invulling/herbestemming. Op 30 november 2015 is namens ons door BOEi subsidie
aangevraagd bij de RCE voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek waarbij BOEi
concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria opstelt voor een mogelijk
tender/marktuitvraag om de markt te interesseren voor concrete en haalbare initiatieven. Via
Pepperflow wordt u geïnformeerd over de voortgang,
8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere
Inventariseren van de locaties in de stad Veere die als kostendrager voor het project Veelzijdig Veere
kunnen fungeren. Deze inventarisatie richt zich met name op de plannen rondom het Oranjeplein en
wordt bij de uitwerking van deze plannen betrokken. De discussie over de functies in de bebouwing
(wonen, detail, horeca etc.) vindt plaats in het kader van het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het
concept DPO (i.v.m. de functies) en de bouwstenen voor het op te stellen
bestemmingsplan zijn gereed en worden integraal besproken. De planning is vaststelling van het
bestemmingsplan door de gemeenteraad medio 2017.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch
Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan
voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren
bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten
bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke
gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het in 2016 op

te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden
bepaald.
8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk
De raad heeft in december 2016 een besluit genomen over het verlenen van de vervolgopracht voor
fase 2. In fase 2 werken we de verschijningsvorm van de kerk uit (definitief ontwerp), we zetten de
programmering en activiteiten op, we maken een (investerings)planning en exploitatieraming en
stellen een brochure op. Op grond daarvan kunnen we dan het fondswervingstraject starten onder
leiding van het nieuwe bestuur met ondersteuning van Ernst Veen. De rapportage van deze fase
presenteren we na een interne toets door het projectteam tijdens een tweede externe bijeenkomst en
koppelen we vervolgens naar de raad terug.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 08-06-2017
Kwaliteit
Er zijn in 2015 veel zaken veranderd, waardoor onze blik op het proces aangepast moest
worden: de uitgestelde overdracht van eigendom van de Grote Kerk van de Rijksdienst naar
de Nationale Monumenten Organisatie verhinderde de mogelijkheid tot het maken van onder
meer meerjarige huurafspraken, de bezuinigingsopgave van de provincie Zeeland, waardoor
zij geen structurele financieel steun kunnen bieden voor een culturele invulling van de kerk en
het feit dat de in de plannen voorgestelde verhuizing van vleermuizen een zeer langdurig en
onzeker traject gaat worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we 2016 gebruiken als
overgangsjaar. In 2016 wordt de Grote Kerk gehuurd door MPZ en mag SDC de MPZprogrammering aanvullen. In de tussentijd zal Ernst Veen/XPEX in 2016 bestuursleden
werven, de stichting oprichten, fondsen te werven, aan de programmering voor 2017 e.v. te
werken en de investerings- en exploitatiebegroting opstellen. Bij het RCE is subsidie
aangevraagd tbv dit proces. Daarnaast zijn we in 2015 de samenwerking aangegaan met de
University College Roosevelt (UCR). In 2016 zullen zij diverse activiteiten in Veere
organiseren, zoals onder meer satelliet colleges in het Stadhuis, een Summer School met
internationale bijdragen van studenten en docenten en de voorbereiding voor een
herfstexpositie in de Grote Kerk.
8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere
Er is een plan van aanpak vastgesteld voor een integrale aanpak van de diverse zaken die spelen
rondom het Veerse Meer en het Kanaal door Walcheren bij de stad Veere. Onder andere de
geluidproblematiek van de cruiseschepen, de mogelijke aanleg van een stroomkabel en een
stroomkast etc. (met een overzicht van de kosten en opbrengsten) én de eventuele realisering
van een extra aanlegmogelijkheid (t.b.v. de rondvaartboot) in het gedeelte vanaf het sluizencomplex
richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren komen daarbij aan de orde. Het streven is, dat
e.e.a. gereed is voor de start van het seizoen 2017.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om
in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren
een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere
met Rederij Dijkhuizen besproken. In de eerste helft van 2016 wordt dit nader uitgewerkt en
volgt nadere informatie.
8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere
Om het cultuurtoerisme te stimuleren is versterking van de marketing en promotie (branding) van de
stad Veere een continue proces. Aandachtspunten onder andere: economisch-toeristisch
ondernemerschap in de Schotse Huizen / herbestemming / herinrichting stadhuismuseum zodat er
meer bezoekers komen / grotere rol Grote Kerk in cultuurtoeristische en economische functie stad
Veere, waardoor de potentie beter benut wordt. De insteek is om hiervoor in overleg met enkele
sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere) op
gerichte tijden aandacht te hebben (zoals bijvoorbeeld bij het proces rondom de Grote Kerk).
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-10-2012 Einddatum: 31-12-2016

Kwaliteit
Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie
(branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de
stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met
elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt
aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in
het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in
samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze
samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei
2015. Met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en
Stichting Museum Veere) wordt dit onderwerp verder uitgewerkt. In 2016 volgt verdere
rapportage hierover.
8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere
Vanuit de lijnorganisatie moeten de volgende uit Veelzijdig Veere voortvloeiende zaken in de
komende jaren worden opgestart (op het moment, dat de betreffende zaken praktisch, technisch én
financieel gezien kunnen worden ingepland):
 opstarten voorbereiden herinrichting Markt en de omgeving van de Grote Kerk.
 voorbereiding van het bestemmingsplan voor het Oranjeplein.
 watervervoer op het Veerse Meer als onderdeel van het project Ecoferium Veerse Dam.
 een plan voor de oplossing van het fietsparkeren in de stad Veere (in overleg met een
plaatselijk initiatiefnemer).
Voor zover relevant worden deze zaken inhoudelijk meegenomen in de betreffende programma's en
thema's van de begroting.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 27-09-2013 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de
herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april
2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai
mogen alleen nog bewoners parkeren.
In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei
2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan.
Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad
Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.
Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin
verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober
2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen
zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. De planning is om in november 2016 het
bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
Voor zover nodig wordt in het Jaarverslag 2015 gerapporteerd bij de betreffende programma's
en thema's.
8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied
Oostwatering
Op 10 oktober 2013 stelde u het scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" vast als
ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. In juli 2015
stelden wij de nota van werkpakketten vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke
stappen/acties gezet/uitgewerkt moeten worden om te komen tot realisatie.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 10-10-2013 Einddatum: 31-12-2018
Kwaliteit
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld
als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. De
uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe
projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in

ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is
samen met de gebiedspartners de nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij
op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet
worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijken financieel haalbaar plan. Op 21 september 2015 hebben wij u tijdens de algemene
commissie geinformeerd over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket
hebben wij opdracht gegeven aan Spacevalue voor het uitwerken van ruimtelijke scenario's
gebaseerd op de nota van werkpakketten. Deze werken wij nu samen met de andere
gebiedspartners uit.
Doelstellingen
Uitwerken project veelzijdig Veere
Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals
"Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013) en "Opwaardering jachthavengebied
Oostwatering - scenario's voor de toekomst" (augustus 2013).
Bij de diverse onderdelen betrekken we de Monumentencommissie en zonodig de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed.
Maatregelen
8.008 Herbestemming Mijnenmagazijn Veere
In 2010 kocht de gemeente een deel van de opstallen van het complex Mijnenmagazijn aan. Dit betrof
het Mijnenmagazijn en het naastgelegen kantinegebouw. De opgave is om via marktconsultatie te
komen tot een duurzame en exploitabele herbestemming.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Het Mijnenmgazijn is een Rijksmonument en het gebouw is in eigendom van de gemeente. De
ondergrond en de steiger zijn in eigendom van de Provincie. In december 2012 heeft BOEi
onderzoek gedaan naar herbestemmingsmogelijkheden. In september 2013 heeft u hiervan
kennis genomen. Mogelijke scenario's zijn recreatiewoningen, bedrijfsruimte en een hotel.
Sindsdien zijn er met diverse initiatiefnemers/marktpartijen gesprekken gevoerd over
invulling/herbestemming. Op 30 november 2015 is namens ons door BOEi subsidie
aangevraagd bij de RCE voor een vervolg/verdiepend haalbaarheidsonderzoek waarbij BOEi
concrete randvoorwaarden en beoordelingscriteria opstelt voor een mogelijk
tender/marktuitvraag om de markt te interesseren voor concrete en haalbare initiatieven. Via
Pepperflow wordt u geïnformeerd over de voortgang,
8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere
Inventariseren van de locaties in de stad Veere die als kostendrager voor het project Veelzijdig Veere
kunnen fungeren. Deze inventarisatie richt zich met name op de plannen rondom het Oranjeplein en
wordt bij de uitwerking van deze plannen betrokken. De discussie over de functies in de bebouwing
(wonen, detail, horeca etc.) vindt plaats in het kader van het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het
concept DPO (i.v.m. de functies) en de bouwstenen voor het op te stellen
bestemmingsplan zijn gereed en worden integraal besproken. De planning is vaststelling van het
bestemmingsplan door de gemeenteraad medio 2017.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 08-02-2013 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch
Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan
voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren
bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten
bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke
gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het in 2016 op

te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden
bepaald.
8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk
De raad heeft in december 2016 een besluit genomen over het verlenen van de vervolgopracht voor
fase 2. In fase 2 werken we de verschijningsvorm van de kerk uit (definitief ontwerp), we zetten de
programmering en activiteiten op, we maken een (investerings)planning en exploitatieraming en
stellen een brochure op. Op grond daarvan kunnen we dan het fondswervingstraject starten onder
leiding van het nieuwe bestuur met ondersteuning van Ernst Veen. De rapportage van deze fase
presenteren we na een interne toets door het projectteam tijdens een tweede externe bijeenkomst en
koppelen we vervolgens naar de raad terug.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 08-06-2017
Kwaliteit
Er zijn in 2015 veel zaken veranderd, waardoor onze blik op het proces aangepast moest
worden: de uitgestelde overdracht van eigendom van de Grote Kerk van de Rijksdienst naar
de Nationale Monumenten Organisatie verhinderde de mogelijkheid tot het maken van onder
meer meerjarige huurafspraken, de bezuinigingsopgave van de provincie Zeeland, waardoor
zij geen structurele financieel steun kunnen bieden voor een culturele invulling van de kerk en
het feit dat de in de plannen voorgestelde verhuizing van vleermuizen een zeer langdurig en
onzeker traject gaat worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we 2016 gebruiken als
overgangsjaar. In 2016 wordt de Grote Kerk gehuurd door MPZ en mag SDC de MPZprogrammering aanvullen. In de tussentijd zal Ernst Veen/XPEX in 2016 bestuursleden
werven, de stichting oprichten, fondsen te werven, aan de programmering voor 2017 e.v. te
werken en de investerings- en exploitatiebegroting opstellen. Bij het RCE is subsidie
aangevraagd tbv dit proces. Daarnaast zijn we in 2015 de samenwerking aangegaan met de
University College Roosevelt (UCR). In 2016 zullen zij diverse activiteiten in Veere
organiseren, zoals onder meer satelliet colleges in het Stadhuis, een Summer School met
internationale bijdragen van studenten en docenten en de voorbereiding voor een
herfstexpositie in de Grote Kerk.
8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere
Er is een plan van aanpak vastgesteld voor een integrale aanpak van de diverse zaken die spelen
rondom het Veerse Meer en het Kanaal door Walcheren bij de stad Veere. Onder andere de
geluidproblematiek van de cruiseschepen, de mogelijke aanleg van een stroomkabel en een
stroomkast etc. (met een overzicht van de kosten en opbrengsten) én de eventuele realisering
van een extra aanlegmogelijkheid (t.b.v. de rondvaartboot) in het gedeelte vanaf het sluizencomplex
richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren komen daarbij aan de orde. Het streven is, dat
e.e.a. gereed is voor de start van het seizoen 2017.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015
Kwaliteit
Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om
in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren
een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere
met Rederij Dijkhuizen besproken. In de eerste helft van 2016 wordt dit nader uitgewerkt en
volgt nadere informatie.
8.012 Stimulering cultuurtoerisme in Veere
Om het cultuurtoerisme te stimuleren is versterking van de marketing en promotie (branding) van de
stad Veere een continue proces. Aandachtspunten onder andere: economisch-toeristisch
ondernemerschap in de Schotse Huizen / herbestemming / herinrichting stadhuismuseum zodat er
meer bezoekers komen / grotere rol Grote Kerk in cultuurtoeristische en economische functie stad
Veere, waardoor de potentie beter benut wordt. De insteek is om hiervoor in overleg met enkele
sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere) op
gerichte tijden aandacht te hebben (zoals bijvoorbeeld bij het proces rondom de Grote Kerk).
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-10-2012 Einddatum: 31-12-2016

Kwaliteit
Eind 2013 is begonnen met de voorbereiding van een plan voor marketing en promotie
(branding) van de stad Veere. Er zijn contacten gelegd met enkele sleutelorganisaties in de
stad Veere, waaronder de Stichting Delta Cultureel. Gemeentelijke en private ambities zijn met
elkaar verbonden (synergie) en er is gekozen voor een eenduidige aanpak. Hiermee wordt
aangesloten bij de strategische gedachte voor positionering van de stad zoals geformuleerd in
het rapport van bureau XPEX (gebruiksmogelijkheden Grote Kerk). Dit is verder uitgewerkt in
samenwerking met o.a. Stichting Delta Cultureel en Stichting Museum Veere. Vanuit deze
samenwerking is ook deelgenomen aan de 'Europa om de hoek' Kijkdagen op 9 en 10 mei
2015. Met enkele sleutelorganisaties in de stad Veere (o.a. Stichting Delta Cultureel en
Stichting Museum Veere) wordt dit onderwerp verder uitgewerkt. In 2016 volgt verdere
rapportage hierover.
8.013 Uitwerken rapport van het Handboek Openbare Ruimte voor de Stad Veere
Vanuit de lijnorganisatie moeten de volgende uit Veelzijdig Veere voortvloeiende zaken in de
komende jaren worden opgestart (op het moment, dat de betreffende zaken praktisch, technisch én
financieel gezien kunnen worden ingepland):
 opstarten voorbereiden herinrichting Markt en de omgeving van de Grote Kerk.
 voorbereiding van het bestemmingsplan voor het Oranjeplein.
 watervervoer op het Veerse Meer als onderdeel van het project Ecoferium Veerse Dam.
 een plan voor de oplossing van het fietsparkeren in de stad Veere (in overleg met een
plaatselijk initiatiefnemer).
Voor zover relevant worden deze zaken inhoudelijk meegenomen in de betreffende programma's en
thema's van de begroting.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 27-09-2013 Einddatum: 31-12-2016
Kwaliteit
Het Handboek is vastgesteld op 4 juli 2013. Hierin is onder andere opgenomen, de
herinrichting / reconstructie van de Kaai. Deze is uitgevoerd tussen september 2014 en april
2015. Na oplevering van de Kaai is ook het nieuwe parkeerregime ingevoerd: op de Kaai
mogen alleen nog bewoners parkeren.
In het Handboek is ook de instelling van een parkeerverwijssysteem genoemd. Dit is in mei
2015 in gebruik genomen. Tijdens de zomerperiode zijn hiermee goede ervaringen opgedaan.
Het systeem wordt betrokken in de jaarlijkse evaluatie rond verkeer en parkeren in de stad
Veere, met de stadsraad en de ondernemersvereniging.
Voor het Oranjeplein en directe omgeving is een beeldkwaliteitplan opgesteld, met daarin
verwerkt een civieltechnisch ontwerp. De gemeenteraad heeft deze documenten op 1 oktober
2015 vastgesteld, waarmee het beeldkwaliteitplan en het civieltechnisch ontwerp bouwsteen
zijn voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan. De planning is om in november 2016 het
bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
Voor zover nodig wordt in het Jaarverslag 2015 gerapporteerd bij de betreffende programma's
en thema's.
8.014 Uitwerken scenario locatieontwikkeling opwaardering jachthavengebied
Oostwatering
Op 10 oktober 2013 stelde u het scenario "Locatieontwikkeling, de plek centraal" vast als
ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. In juli 2015
stelden wij de nota van werkpakketten vast. Deze nota beschrijft voor de havenpartners welke
stappen/acties gezet/uitgewerkt moeten worden om te komen tot realisatie.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 10-10-2013 Einddatum: 31-12-2018
Kwaliteit
Op 10 oktober 2013 heeft u het scenario "Locatie-ontwikkeling, de plek centraal" vastgesteld
als ambitieniveau voor de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering. De
uitwerking van dit scenario gebeurt in overleg met de partners uit het gebied. Het externe
projectbureau Vrolijks (Rob Vrolijks) begeleidt dit proces. Hij is gespecialiseerd in

ontwikkelingen op het gebied van watersport. Als afronding van dit deel van het proces, is
samen met de gebiedspartners de nota van werkpakketten opgesteld. Deze nota hebben wij
op 14 juli 2015 vastgesteld. In deze nota staat per partner beschreven wat er gedaan moet
worden om binnen de kaders van uw besluit van 10 oktober 2013 te komen tot een ruimtelijken financieel haalbaar plan. Op 21 september 2015 hebben wij u tijdens de algemene
commissie geinformeerd over de stand van zaken. Voor de uitvoering van ons werkpakket
hebben wij opdracht gegeven aan Spacevalue voor het uitwerken van ruimtelijke scenario's
gebaseerd op de nota van werkpakketten. Deze werken wij nu samen met de andere
gebiedspartners uit.
Restauratie Zeemuren Veere
Veiligstellen en behoud van de vestingmuren / zeemuren. Plan is opgesteld in 2013.
Uitvoering werkzaamheden restauratie wordt binnen het bestaande budget in de 1e helft van 2015
afgerond. In 2015 wordt gestart met de voorbereiding van de volgende fase(n) van de restauratie van
de vestingmuren / zeemuren (waaronder de voorbereiding van de subsidie-aanvraag).
Het doel was tweeledig: het opstellen van een meerjarenplanning voor onderhoud, en het restaureren
van de Grote Stenen Beer. De planning is gereed en de restauratie is uitgevoerd. Ook de restauratie
van een deel van de voormalige zeemuren is gereed. Het projectonderdeel is hiermee succesvol
afgerond. Vanaf 2016 wordt noodzakelijk onderhoud en restauratie van de zeemuren ca. in de
lijnorganisatie meegenomen.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2013 Einddatum: 31-03-2015
Kwaliteit
Het doel was tweeledig: het opstellen van een meerjarenplanning voor onderhoud, en het
restaureren van de Grote Stenen Beer. De planning is gereed en de restauratie is uitgevoerd.
Ook de restauratie van een deel van de voormalige zeemuren is gereed. Het projectonderdeel
is hiermee succesvol afgerond. Vanaf 2016 wordt noodzakelijk onderhoud en restauratie van
de zeemuren ca. in de lijnorganisatie meegenomen.
Doelstellingen
Uitwerken project veelzijdig Veere
Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals
"Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013) en "Opwaardering jachthavengebied
Oostwatering - scenario's voor de toekomst" (augustus 2013).
Bij de diverse onderdelen betrekken we de Monumentencommissie en zonodig de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed.
Relevante beleidskaders/-nota
 Coalitieprogramma 2014-2018
 Structuurvisie Veere 2025
Trends en ontwikkelingen
 Participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de koers en
realisatie van hun kern
 Initiatieven van participanten uit de samenleving vragen om eigentijdse vormen van
ondersteuning door lokale overheid
 Via een projectmatige aanpak gecoördineerd vormgeven aan ontwikkelingen en
herstructureringen
 Naast gemeentelijke investeringen ook substantiële bijdragen van anderen genereren
(ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, EU )

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting 2015 primitief

Begroting 2015 actueel

Rekening 2015

Saldo 2015

215

412

356

141

0

96

71

71

-215

-316

-285

-70

Lasten
Baten
Resultaat

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie

Begroting 2015
primitief

Begroting 2015
actueel

Rekening
2015

Saldo
2015

Singelgebied Domburg.

0

26

17

17

Herstructurering Zoutelande

0

9

7

7

170

350

309

139

45

23

19

-26

Golfbaan Domburg

0

2

0

0

Herstructurering kern serooskerke

0

2

3

3

215

412

356

141

0

96

71

71

-215

-316

-285

-70

Lasten

Veelzijdig Veere/Oostwatering
Herstr. Kern Vrouwenp. En Veerse
Gatdam

Totaal Lasten
Baten
Veelzijdig Veere/Oostwatering
Resultaat
Investeringen
Investeringen (x € 1.000)

Jaarta Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
l

Ontwikkeling en uitvoering Grote
projecten

2015

E

pm

Voorbereidingskrediet Singelgebied
Domburg

2013

E

100

Doorlopend proces via
aparte voorstellen
16

Doorlopend proces

11. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Overzicht algemene
dekkingsmiddelen

Begrotin Begrotin Rekenin Saldo
g
g
g 2015
2015
2015
na
wijziging

Lasten
Lokale heffingen

84

113

112

-1

Saldo financieringsfunctie

1.823

1.545

1.542

-3

Bestedingsruimte

44

0

0

0

Overige algemene
dekkingsmiddelen

394

-540

-644

-103

Subtotaal

2.345

1.117

1.011

-106

Structureel onvoorzien

35

0

0

0

Eenmalig onvoorzien

100

0

0

0

Subtototaal onvoorzien

135

0

0

0

Subtotaal lasten

2.480

1.117

1.011

-106

Lokale heffingen

11.590

11.609

12.021

412

Algemene uitkering

23.582

23.825

23.985

161

Dividend *

10

0

0

0

Overige algemene
dekkingsmiddelen

1.304

1.412

1.422

11

Subtotaal baten

36.486

36.845

37.428

583

Saldo

34.006

35.728

36.418

690

Geraamd resultaat
voor bestemming

34.006

35.728

36.418

690

Toevoeging aan reserves

-376

-7.023

-7.609

-587

Onttrekking aan reserves

1.576

3.979

3.150

-829

Geraamd resultaat na bestemming

35.206

32.685

31.958

-726

Baten

* Dividend BNG, het dividend Delta NV is opgenomen onder
het programma Economische Zaken.

12. Paragraaf Bedrijfsvoering
12. Paragraaf Bedrijfsvoering
Organisatiestructuur en –cultuur
In 2015 hebben we het bouwen aan Villa Veere (als omschreven in de organisatie visie) afgerond.
Omdat alleen een toekomstgerichte structuur natuurlijk niet voldoende is, werken we door aan onze
organisatiecultuur en onze weg naar excellente dienst-verlening. Met betrekking tot de personele
taakstelling is de jaarschijf 2015 gerealiseerd. De formatie is zodanig teruggebracht dat eind 2015 €
240.000 van deze taakstelling is gerealiseerd.
Het organogram van de gemeente Veere, anno 31-12-2015

Ziekteverzuim
Het verzuimcijfer in 2015 laat zich lastig vergelijken met voorgaande jaren. Dat komt omdat vanaf 1
oktober de medewerkers van de afdeling Porthos bij Veere in dienst gekomen zijn. Zij maken
ongeveer een kwart van het personeelsbestand uit en tellen (slechts) een kwartaal in de cijfers mee.
Enkele van deze medewerkers waren al ziek voordat ze bij ons in dienst kwamen. Dat hebben we niet
in het verzuimcijfer kunnen verwerken.
In 2015 bedroeg het verzuimpercentage 4,24%. Dit is een stijging van 1,52% ten opzichte van 2014.
We komen voor het eerst sinds jaren boven ons streefcijfer van 4%. Het verzuim als gevolg van
zwangerschap was dit jaar 0,24%.
De verzuimfrequentie is ten opzichte van 2014 gestegen met 0,34 naar 1,34 in 2015. De frequentie
blijft keurig op normaal niveau (tussen de 1 en 1,5).
Personeelslasten: inhuur derden
We beschikken over een structureel budget Personeel derden. Dat gebruiken we voor inhuur van
tijdelijk personeel om knelpunten op te lossen die bijvoorbeeld ontstaan door langdurige ziekte,

zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en als compensatie van uren van de leden
van onze Ondernemingsraad. Het budget voeden we in de loop van het jaar ook met vrijvallende
vacaturegelden. Om een flexibeler organisatie te hebben vullen we sommige vacatures bewust niet
vast in. We maken liever gebruik van tijdelijk krachten op momenten waarop we daaraan echt
behoefte hebben. Heel vaak is de behoefte seizoensgebonden. We noemen het zwembad, onze
helpdesk, het beheer van de buitenruimte tijdens het toeristenseizoen, waaronder parkeertoezicht.
Eigen bijdragen aan betaald ouderschapsverlof en UWV-uitkeringen wegens ziekte of WIA storten we
ook in dit budget.
Planning & Control
In de financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) liggen de afspraken vast voor de budgetcyclus
(kadernota, programmabegroting, bestuursrapportage en jaarverslag). Daarin is de officiële
behandeling van deze stukken op vaste momenten in het jaar geregeld. Sinds 2013 werken we met
een vorm van permanente verantwoording aan de hand van een geautomatiseerd systeem
(Pepperflow). Zo is nu ook de verantwoording in het jaarverslag 2015 opgesteld. Samen met de
auditcommissie uit de gemeenteraad werken we aan verbeteringen in de proces.
Op dit moment is er een nieuwe financiële verordening in voorbereiding. Deze is gebaseerd op een
nieuw model van de VNG en wordt ook voorbereid met de auditcommissie.
Risicomanagement
We zetten steeds stappen om onze risico’s beter en meer gestructureerd te managen. In 2015 hebben
we een themadag risicomanagement georganiseerd. Deze stond in het teken van risicobewustzijn bij
medewerkers en een verdiepingsslag in de inventarisatie van risico’s. Zie ook de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Ondersteuning Porthos.
Veere ondersteunt op het gebied van o.a. ict, communicatie en p&o de samenwerking Porthos.
Hiervoor is in de businesscase Porthos een gastgemeente-vergoeding opgenomen. In 2015 is een
gesprek met de samenwerkingspartners over deze vergoeding en de overheadkosten binnen deze
case gestart. Deze discussie loopt nog door in 2016.
Kerntakendiscussie 2012 - 2015
Naast de personele taakstelling als gevolg van de kerntakendiscussie is er ook een
beleidstaakstelling. De stand van zaken voor 2015 is als volgt:
Taakstellingen
2012
2013
2014
2015
totale opgave
198.000 319.000 550.000 601.000
gerealiseerd
198.000 341.869 562.261 601.000
nog te realiseren
0 -22.869 -12.261
0
Hiermee is deze taakstelling volledig gerealiseerd in 2015.
Ombuigingen 2013 – 2016
In de begroting 2013 is de volgende taakstelling opgenomen voor de periode 2013-2016. De stand
van zaken is als volgt:
Ombuigingen
2013
2014
2015
2016
totale opgave 187.234 361.324 431.775 495.525
gerealiseerd 187.234 361.324 431.823 435.170
te realiseren
0
0
-48 60.355
Taakstelling coalitieprogramma 2015-2018
In de begroting 2015 is de taakstelling opgenomen op basis van het coalitieprogramma. Deze bestaat
uit een beleidstaakstelling en een personele taakstelling. De stand van zaken is als volgt:
Taakstelling 2015-2018
2015
2016
2017
2018
totale opgave
1.440.000 1.865.000 2.320.000 2.387.000
gerealiseerd
1.453.359 1.627.732 1.741.159 1.808.159
nog te realiseren
-13.359 237.268 578.841 578.841
Ict
In 2015 is een nieuw salaris- en personeelspakket in gebruik genomen. Daarbij is uitgegaan van de
implementatie van een zekere basis om in het kader van de toen in voorbereiding zijnde
samenwerking op p&o terrein gelijke uitgangsposities tussen de beoogde samenwerkingspartners te
hebben die het betreffende pakket al in gebruik hadden. Nu de beoogde samenwerking is gecanceld
hebben we wel de behoefte het (gebruik van het) pakket zelf verder door ontwikkelen wat we dus ook
gaan oppakken.

De eerder afgeronde beweging om een deel van onze eigen ict infra buiten de deur “in de private
cloud” van Pink Roccade te zetten heeft in 2015 de nagestreefde continuïteit opgeleverd zonder dat
dit tot kostenverhoging leidde.
Informatiebeleid
In 2015 investeerden we tijd en geld in het koppelen van onze (basis)gegevens aan de
samenwerkingsverbanden Porthos en Belastingen. Daarnaast troffen we voorbereidingen voor het
aansluiten op de basisregistraties Handelsregister en Kadaster.
Inkoop en aanbesteding
Door maatschappelijk verantwoord ondernemen houden we rekening met de effecten van onze
bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Eén van de redenen dat we in 2015 overgestapt zijn
op digitaal aanbesteden. Minder papierverbruik, minder vervoersbewegingen. Hiervoor maken we
gebruik van Tenderned, een gratis programma van het ministerie van Economische Zaken. In mei
2015 is er in het gemeentehuis een voorlichtingsbijeenkomst geweest voor ondernemers hoe zij
digitaal kunnen inschrijven op een aanbesteding. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is er ook uitleg
gegeven over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Veere.
Circa 50 aanbestedingen zijn in 2015 via Tenderned op de markt geplaatst. Waar onder diverse
Europese aanbestedingen zoals; uitgebreide gevarenverzekering en ondergrondse perscontainers.
De gemeente Veere zal, door eisen te stellen aan Social Return, voorwaarden opnemen in contracten
die ze afsluit met bedrijven om het mogelijk te maken dat meer mensen kunnen participeren op de
arbeidsmarkt.
De inkoopanalyse 2015 met daarin alle inkopen in 2015 is opgesteld. Uit de inkoop-analyse valt af te
lezen of de inkoop en aanbestedingen volgens de Europese regelgeving en het inkoop- en
aanbestedingsbeleid van de gemeente Veere zijn verlopen.
Vennootschapsbelasting
Met ingang van 2016 is de wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht. Deze
wet is op 26 mei 2015 in de Eerste Kamer aangenomen.
In de wet is geregeld dat lagere publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeente, provincie, Waterschap)
belastingplichtig worden voor zover ze met een activiteit een onderneming drijven. De
inwerkingtreding is 1 januari 2015 en zal vanaf 1 januari 2016 over de boekjaren 2016 en verder
worden toegepast.
Doel van de wet is tegengaan van concurrentieverstoring en winsten van overheidsondernemingen op
gelijke wijze in de heffing betrekken als van private ondernemingen.
Vanaf eind 2014 hebben we activiteiten geïnventariseerd die onder de Vpb gaan vallen.
Hierover hebben wij in november 2015 uw raad geïnformeerd. Toen hebben wij activiteiten benoemd
die wellicht bij de gemeente Veere onder de Vpb vallen:
 Geldleningen
 Precariobelastingen
 Reststroken
 Parkeren overig
 Gemeentelijk grondbedrijf
 Vastgoed
De belastingdienst behandelt nu een brief waarin wij beargumenteerd hebben waarom de activiteiten
geldleningen, precariobelastingen, parkeren overig en vastgoed bij Veere de VPB-plicht niet raken.
De activiteiten Gemeentelijk grondbedrijf en reststroken zullen de Vpb-plicht waarschijnlijk wel raken.
Hierover volgt nog overleg met de belastingdienst.
Intussen heeft de belastingdienst bij een andere gemeente al bevestigd dat Precariobelastingen niet
onder de Vpb valt. Dit is een decentrale belastingheffing die daarom buiten de Vpb valt. In een brief
van de staatssecretaris van 18-12-2014 wordt een aantal activiteiten genoemd die worden verricht
door publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke overheidslichamen.
Voor de toerekening van de werkelijke opbrengsten en kosten moeten we ook de regels voor de
vennootschapsbelasting gaan hanteren. Die komen niet overeen met de regelgeving van het Besluit
Begroting en Verantwoording. Daarom richten wij onze financiële administratie zo in dat we de fiscale
jaarrekening en aangifte voor de Vpb-plichtige activiteiten op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen
maken.

Doelstellingen
Realiseren bezuinigingen bedrijfsvoering
Realisatie van bezuinigingen tot een structureel bedrag van € 50.000
Maatregelen
Verdere bezuinigingen realiseren op de bedrijfsvoering
Tussentijds ontvangt u rapportages van ons over de realisatie van bezuinigingen tot een structureel
bedrag van € 50.000. Puntsgewijs gaat dit over de volgende onderdelen:
- vermindering uitgaven communicatie (zie toelichting onder thema 9.3): € 16.000
- vermindering uitgaven drukwerk (meer digitaal):
€ 15.000
- vermindering uitgaven porto (meer digitaal):
€ 5.000
- vermindering kantoor artikelen (versobering):
€ 5.000
- vermindering arbo kosten (efficiency):
€ 5.000
- rechtsbescherming (bezwarenprocedure leaner):
€ 4.000
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015
Kwaliteit
Op basis van de in gang gezette acties zijn alle taakstellingen bedrijfsvoering gerealiseerd.
Investeringen
Investeringen

Jaarta Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
l

Loopbaanbudget conform
cao

2015

I

25

2x dichte bus en kiepende
aanhanger

2015

I

72

55

Door aanpassing materieelplan zijn
de investeringen aangepast binnen
het toegekende budget

3x electrische of hybride
2015
personenauto/2 x electrisch

I

69

24

Afronding 2016

3 x pick-up kiepend/4 x
dichte bus

2015

I

126

147

Afgerond

1x pick-up kiepend met
laadkraan

2015

I

48

0

Afronding 2016

2x pick-up kiepend met
vuilnis opbouw

2015

I

88

0

Afronding 2016

Afgerond
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Algemeen
Deze paragraaf geeft informatie over de uitgangspunten en het doel van de verschillende
gemeentelijke heffingen, het tarievenbeleid en het beleid ten aanzien van de kwijtschelding.
Tarievenbeleid
Alle tarieven zijn in 2015 verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de begroting en daarop
aansluitend de vaststelling van de verordeningen.
Opbrengsten
Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten 2015 van de diverse heffingen in de gemeente
Veere.
Soort

Grondslag

Tarief 2015 Begroting 2015 Rekening 2015
(x 1.000)
(x 1.000)
OZB
€ 4.867
€ 4.857
Woning eigenaar
WOZ-waarde
0,0977%
Niet-woningen gebruiker WOZ-waarde
0,1059%
Niet-woningen eigenaar WOZ-waarde
0,1330%
Toeristenbelasting
€ 4.705
€ 5.078
Bezoeker
Per overnachting
€ 1,20
Afvalstoffenheffing
€ 3.161
€ 3.169
Gebruiker
Eenpersoonshuishouden
€ 209,34
Meerpersoonshuishouden
€ 236,46
Rioolheffing
€ 2.077
€ 2.076
Eigenaar
Aansluiting
€ 52,70
Aansluiting niet-woning
€ 80,30
Gebruiker
Aansluiting (< 75m³)
€ 55,85
Waterafvoer (> 75m³)
€ 78,35
Forensenbelasting
€ 1.710
€ 1.687
Forensenbelasting
WOZ-waarde
0,235%
Lijkbezorgingsrechten
€ 413
€ 418
Begraafrecht
Lijkbezorging
€ 1.754,00
Recht op urnengraf
Urnengraf
€ 616,00
Precariobelasting
€ 159
€ 159
Winkeluitstalling
per m²
€ 3,85
Terras p/m kustkernen per m² hoogseizoen
€ 7,40
Hondenbelasting
€ 124
€ 122
Hondenbelasting
€
64,80
e
1 hond
€ 113,80
2e hond
€ 211,80
Kennel
Totaal
€ 17.216
€ 17.566
Toelichting per belastingsoort
Onroerende zaakbelastingen
De onroerendezaakbelasting (OZB) heffen we van eigenaren van woningen en van eigenaren voor de
heffing gebruikers van bedrijfspanden en overige gebouwen. De grondslag voor deze heffing is de
WOZ-waarde (waarde volgens de Wet Onroerende Zaken). De tarieven voor de OZB zijn mede
afhankelijk van de op grond van de WOZ getaxeerde waarden. Deze WOZ-waarden stellen we
jaarlijks vast. De waarden met waardepeildatum 1 januari 2014 gelden voor het tijdvak 2015.

Forensenbelasting
Deze belasting heffen we van personen die niet binnen onze gemeente wonen maar wel een woning
voor zichzelf of hun gezin ter beschikking houden. Als heffingsmaatstaf geldt de waarde van de
onroerende zaak zoals die op grond van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld.
Toeristenbelasting
Deze belasting heffen we als algemeen dekkingsmiddel en als een bijdrage in de kosten van de
voorzieningen die de gemeente heeft getroffen in de recreatief-toeristische sfeer. Men moet verblijven
in de gemeente zonder in het bevolkingsregister te zijn opgenomen. Op grond van de verordening is
per persoon per overnachting een bedrag verschuldigd. In bepaalde situaties is de keuze voor een
forfaitaire tariefstelling mogelijk.
Hondenbelasting
Deze belasting heffen we van de houder van een hond. De heffing heeft een fiscaal karakter.
Precariobelasting
Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond heffen we precariobelasting. Sinds 2001 beperken we de heffing van
precariobelasting tot uitstallingen van winkelgoederen, bouwmaterialen en terrassen.
Lijkbezorgingsrechten
Op basis van deze verordening heffen we rechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het
door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.
Afvalstoffenheffing
Sinds 2014 is het tarief gekoppeld aan het aantal bewoners, met een tarief voor een
eenpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Tevens bestaat er de
mogelijkheid tot een extra afval bak.
Eventuele overschotten c.q. tekorten op de exploitatie voegen we toe c.q. onttrekken we aan de
betreffende voorziening, zodat een gelijkmatige tariefstijging mogelijk is.
De exploitatie van de afvalinzameling en –verwerking ziet er als volgt uit:
Jaar (* € 1.000)

Lasten Baten Egalisatie Overige Afvalstoffen Dekking
vrziening baten
heffing
Begroting 2015 primitief
3.574 3.574
191
235
3.148 94,66%
Begroting 2015 na wijziging 3.658 3.658
187
310
3.161 94,89%
Rekening 2015
3.617 3.617
131
317
3.169 96,37%
De stand van de voorziening op 31 december 2015 is € 1.319.278. Dit saldo wordt in de komende
jaren ingezet voor tariefmatiging en tariefegalisatie.
Rioolheffing
Voor de rioolheffing gelden twee grondslagen. In eerste plaats wordt een aanslag per aansluiting
opgelegd. Daarnaast leggen we een afvoerheffing op naar het waterverbruik.
Eventuele overschotten c.q. tekorten op de exploitatie voegen we toe c.q. onttrekken we aan de
voorziening, zodat een gelijkmatige tariefstijging mogelijk is.
De exploitatie van de riolering ziet er als volgt uit:

Jaar (*1.000)

Lasten Baten Egalisatie Onderuit Overige Rioolrecht
vrziening putting baten
Begroting 2015 primitief
2.173 2.173
20
43
56
2.054
Begroting 2015 na wijziging 2.225 2.228
84
1
61
2.083
Rekening 2015
2.217 2.217
75
0
60
2.082

Dekking
99,08%
96,39%
96,63%

De stand van de voorziening op 31 december 2015 is € 25.394. Dit saldo wordt ingezet om
onvoorziene uitgaven op te vangen. De middelen worden in elk geval weer ingezet voor kosten aan de
riolering.
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.
Over het jaar 2015 is er voor € 52.000 aan kwijtschelding gemeentelijke belasting verleend.
Lokale lastendruk
Jaarlijks brengt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)
van de Rijksuniversiteit de Atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een overzicht van de
goedkoopste en duurste gemeenten in Nederland voor wat betreft de woonlasten voor huishoudens.
Het overzicht baseert zich op de tarieven voor OZB, rioolrecht en reinigingsheffing/afvalstoffenheffing.
De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in Veere bedroegen in 2015 € 619. Hiermee scoorde
Veere positie 46 op de lijst van goedkoopste gemeenten in Nederland.
Hieronder een grafiek van de woonlasten van meerpersoonshuishoudens voor de Zeeuwse
gemeenten in 2015.

Kengetallen belastingcapaciteit
Vaststelling gemeentelijke belastingcapaciteit in %:
Belastingcapaciteit (E/F) x 100%
Voor de begroting en het jaarverslag
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
C Afvalstoffenheffing voor een gezin
D Eventuele heffingskorting voor een gezin
E Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
(A+B+C-D)
F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het
voorafgaande begrotingsjaar
belastingcapaciteit

Verloop van de kengetallen
begroting
Rekening Begroting Rekening
2014
2015
2015
244
251
251
148
131
131
233
236
236
0
0
0
625
619
619
697

704

704

89%

88%

88%
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Inleiding
De gemeente Veere onderkent het belang van risicomanagement. Het gaat hierbij om het beheersen
van risico’s die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren. In deze paragraaf leggen we een relatie
tussen de risico’s en de financiële weerstand.
Deze paragraaf weerstandsvermogen is als rapportage 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 indien zich
onvoorziene tegenvallers voordoen.
De paragraaf verwoordt in het kort uit welke componenten het weerstandsvermogen bestaat en waar
de uitgangspunten van risicomanagement zijn vastgelegd (beleid). 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) en het
weerstandsvermogen (koppeling van de risico’s en de weerstandscapaciteit).
Risicomanagementbeleid
Het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van risicomanagement is vastgelegd in de nota
weerstandsvermogen en risicomanagement. In dit beleidsstuk is de werkwijze vastgelegd en zijn de
uitgangspunten bepaald ten aanzien van risicomanagement. Deze paragraaf is hierop gebaseerd.
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 voorts vastgelegd dat ook in de bestuurlijke rapportages gerapporteerd zal
worden over de financiële positie. Bij het opstellen van de programmabegroting, de bestuurlijke
tussenrapportages en jaarrekening dient een zo goed mogelijk beeld van kwantificeerbare risico’s
aanwezig te zijn. Dat betekent evenwel niet dat in de gemeentelijke huishouding geen financiële
risico’s meer aanwezig zouden zijn. Net als iedere andere organisatie heeft ook de gemeente bij de
uitvoering 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 kan
beschikken 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. Voor de raad betekent dit dat bij zowel
de begroting, de bestuurlijke tussenrapportages als bij de jaarrekening gerapporteerd wordt hoe de
risico’s zich ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit.
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 het inventariseren van risico’s, het
inschatten ervan en het treffen van maatregelen voortdurend in de praktijk wordt uitgevoerd.
Risico-inventarisatie
Het risicoprofiel van de jaarrekening 2015 is tot stand gekomen. Bij de inventarisatie hebben de
afdelingen in totaal 73 risico’s, waaronder de reeds bestaande, in beeld gebracht. Nadruk lag hierbij
op een eenduidige kwantificering van risico’s.
De risico’s zijn ingedeeld naar afdelingen. 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 geldelijk 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 ligt op 7,15.
Beheersmaatregelen
De vergelijking tussen de gemiddelde risicoscore (kans x gevolg) voor maatregelen en de gemiddelde
risicoscore na maatregelen laat zien wat de invloed van de gedefinieerde beheersmaatregelen is. 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 in de risicokaart corresponderen met de aantallen
risico’s 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 kan op de korte
termijn kostenreductie gerealiseerd worden en op de langere termijn serieuze bedreigingen ten
aanzien van de continuïteit van de bedrijfsvoering worden voorkomen. Een risico dat zich bevindt in
het rode gebied, vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie
wordt bedreigd.
Weerstandscapaciteit
Op basis van het geconsolideerde risicoprofiel van de gemeente Veere kunnen we bepalen hoeveel
geld benodigd is om alle risico’s te kunnen financieren. De benodigde weerstandscapaciteit
berekenen we op basis van 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 kan op een verantwoorde manier minder vermogen aan worden gehouden. In totaal zijn er
voor de gemeente 73 risico’s geïdentificeerd en gekwantificeerd. Rekening houdend met de

inschatting van kans op voorkomen en verwacht geldelijk gevolg kunnen we vaststellen dat van de
simulaties het totale risicobedrag niet boven de € 4,32 miljoen uitstijgt.
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 gebeurtenis

Omschrijving gevolgen

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.
Door veranderende regelgeving rondom NIEGGS bestaat de kans dat 6.35%
de boekwaardes van deze gronden afgeboekt moeten worden tot een
lager bedrag.

BBV regelgeving
NIEGG's wijzigt.
Hierdoor dienen
boekwaardes mogelijk
afgeboekt te worden.
Gegevens zijn niet
Door het niet beschikbaar zijn van kwalitatief goede informatie
beschikbaar,
kunnen verkeerde beslissingen genomen worden c.q. verkeerde
kwalitatief slecht
interpretaties van de wetgeving worden gedaan.
(verkeerde, niet
actuele).
Het niet ontvangen van Onderdeel van de business case Porthos zijn de
overheadvergoedingen overheadvergoedingen. Over dit onderdeel is nog geen
in de samenwerking
overeenstemming tussen de samenwerkingspartners en loopt
Porthos
momenteel een onderzoek.
Mogelijk niet realiseren Door het niet realiseren van zorgvernieuwingen lopen we het risico
van zorgvernieuwing dat de uitvoerings- en zorgkosten hoog blijven waar een daling is
verwacht.
Financiële tekorten bij Als belanghebbende in verschillende gemeenschappelijke regelingen
diverse
lopen we het risico bij tekorten bij te moeten springen.
Gemeenschappelijke
Regelingen
Het uitwerken van
Wanneer het project (op onderdelen) geen doorgang vindt lopen we
diverse onderdelen
het risico de boekwaarde, o.a. voorbereidingskosten, niet terug te
van het
verdienen.
project/programma
Veelzijdig Veere.
Het project
Wanneer het project (op onderdelen) geen doorgang vindt lopen we
Singelgebied niet
het risico de boekwaarde, o.a. voorbereidingskosten, niet terug te
budgetneutraal
verdienen.
uitvoeren
Nieuwe wetgeving
Door nieuwe landelijke doelstellingen moet het afval verder/beter
afvalscheiding zorgt
gescheiden worden. Hierdoor moeten meer voorzieningen worden
per saldo mogelijk voor getroffen waardoor hogere inzamelkosten worden verwacht.
hogere lasten
Daartegenover staan wel lagere verwerkingskosten, maar onzeker is
of dit voldoende is.
Extreme regenbuien Door steeds meer toenemende extreme buien die het huidige
rioolsysteem niet kan verwerken grotere kans op wateroverlast in
woningen en dergelijke. Wil je dit risico in de toekomst verkleinen
moeten er grote aanpassingen gedaan worden aan het
rioleringssysteem en de inrichting van de openbare ruimte.
Tabel: Top 10 risico’s
Risico’s en weerstandscapaciteit

Invloe
d
8.39%

5.97%

5.08%

4.63%
4.17%

3.99%

3.75%

3.29%

3.23%

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 belastingcapaciteit sprake voor zover 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 (aflopend naar) € 25.000 in 2019 voor structurele uitgaven.
Vrij besteedbare reserves
Als vrij besteedbare reserves beschouwen wij de algemene reserves en de bestemmingsreserves.
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 (x1000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
algemene reserve
12.097 11.395 11.847 12.181 12.711 13.353
bestemmingsreserves
8.223 7.129 7.293 7.335 7.376 7.418
onvoorzien
0
100
130
156
181
206
beschikbare weerstandscapaciteit
20.320 18.623 19.270 19.672 20.269 20.977
gemiddeld in jaar x
18.182 19.742 18.947 19.471 19.971 20.623
Wijzigingen in weerstandscapaciteit
In deze paragraaf presenteren wij een onderbouwing van de beschikbare weerstands-capaciteit. De
weerstandscapaciteit heeft zich positief ontwikkeld ten opzichte van de presentatie in de begroting
2016. Dit komt voornamelijk door de verwerking van de toevoegingen van de overschotten vanuit de
bstuursrapportages en het jaarrekeningresultaat. Daarnaast zijn de risico’s geactualiseerd en zijn
beheersmaatregelen verwerkt.
Weerstandsvermogen: koppeling weerstandscapaciteit en financiële risico’s
In het voorgaande is zowel de benodigde als de beschikbare weerstandscapaciteit bepaald. In deze
paragraaf kan een relatie worden gelegd tussen deze twee componenten om het
weerstandsvermogen van de gemeente Veere te bepalen en daarover een oordeel te vellen. De
benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kunnen we afzetten tegen de
beschikbare weerstands-capaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
Ratio Weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit
-------------------------------------Benodigde weerstandscapaciteit

Voor Veere betekent dit voor 2015, gebaseerd op de gemiddelde weerstandscapaciteit in 2015, een
ratio van € 18,19 / € 4,32 = 4,2. 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
Kadernota 2015
Begroting 2016

2015 2016 2017 2018 2019 2020
3,3 2,6 2,6 2,6
3,4 3,0 3,0 3,0 3,1

Jaarrekening 2015 4,2 4,7 4,6 4,7 4,9 5,0
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 4,2 in 2015 betekent dit dat het weerstandsvermogen uitstekend is en boven de
streefnorm ligt (voor Veere 1,4 – 2,0). Voor de jaren na 2015 verwachten we een gelijkmatig beeld.
Kengetallen
Het financieel beeld dat uit kengetallen naar voren komt is belangrijk voor het inzicht in de financiële
positie.
De financiële positie van gemeenten kan bijvoorbeeld goed worden beoordeeld aan de hand van de
schulden op de balans. Schulden zeggen meer over de financiële positie dan het eigen vermogen. Te
hoge schulden geven een risico van te hoge toekomstige rentelasten.
In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zijn nu in totaal vijf financiële
kengetallen opgenomen die wij vanaf de begroting 2016 en de jaarrekening 2015 presenteren.
De provinciale toezichthouders hebben een normering aangegeven. De normering categorie minst en gemiddeld risicovol hebben wij in de onderstaande tabel weergegeven.
Hieruit blijkt dat Veere in het in de begroting 2016 binnen de normen blijft.
1.Netto-schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten
opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en
aflossingen op de exploitatie drukken.
2. De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen.
3. Grondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.
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.
De kengetallen worden in onderstaande tabel weergegeven.
Jaarrekening 2015

Verloop van de kengetallen

Norm toezichthouder

Kengetallen

netto-schuldquote
netto-schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte geldleningen
solvabiliteitsratio
grondexploitatie
structurele exploitatieruimte
belastingcapaciteit

B.
Rekenin Begrotin Rekenin
A. Minst Gemiddel C. Meest
g
g
g
d
2014
2015
2015 risicovol
risico risicovol
72%
48%
55%
<90% 90-130% >130%
64%
41%
46%
<90% 90-130% >130%
24%
26%
0%
89%

21%
19%
-2%
88%

32%
19%
0%
88%

>50%
<20%
>0%
<95%

20-50%
20-35%
0%
95-105%

<20%
>35%
<0%
>105%

15. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
15. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we weer hoe de stand van zaken is van het
onderhoud van kapitaalgoederen.
Hieronder verstaan we het onderhoud aan o.a. wegen, groen, gebouwen, riolering etc.. Per onderdeel
geven we een toelichting op de huidige stand van zaken waarbij we per onderdeel de
begrotingscijfers presenteren, maar ook welke budgetten nodig zijn.
Gebouwenbeheer
Voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is het Beheersplan onderhoud gebouwen en
bouwwerken de richtlijn. Het beheerplan is in 2014 geactualiseerd en door de raad vastgesteld in
november 2015 voor de periode 2015 t/m 2019. De raad heeft ook voldoende financiële middelen ter
beschikking gesteld voor de uitvoering. Hierdoor is er vanaf 2016 voldoende budget om het
afgesproken niveau van onderhoud ook te realiseren. In het plan is een doorkijk gemaakt voor een
periode van 10 jaar.
Uit de actualisatie van 2014 bleek dat er sprake was van behoorlijk achterstallig onderhoud bij een
aantal gebouwen, met name aan dakbedekkingen . Bijna alle voorgenomen werkzaamheden voor
2015 zijn ook uitgevoerd. Daarnaast zijn er extra werkzaamheden gedaan, hierdoor is een eerste
aanzet gemaakt in het wegwerken van de onderhoudsachterstand.
Gebouwenbeheer

Begrotin Begroting na Rekening 2015
g wijziging 2015
2015
Stand per 1-1-2014
0
49.400
49.400
Toevoeging aan de voorziening 814.500
1.151.200
1.164.300
Uitgaven
1.170.000
1.200.600
1.213.700
Saldo
-355.500
0
0
Tabel : Gebouwenbeheersplan
Riolering
De gemeentelijke zorgplicht voor de riolering is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Voor de
planperiode 2015-2019 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in november 2014 door de raad
vastgesteld. Het GRP geeft aan op welke wijze de gemeente Veere de zorgplicht voor de riolering
vorm geeft. We beschrijven welk beleid de gemeente nastreeft op het gebied van beheer, onderhoud
en verbetering van haar rioolstelsel. Daarnaast krijgt de (grond)waterhuishouding in het kader van de
verbrede zorgplicht aandacht. De technische uitwerking vindt plaats in operationele plannen. In het
GRP is geanticipeerd op een aantal ontwikkelingen; de belangrijkste zijn de klimaat ontwikkeling
(meer wateroverlast maar ook meer perioden van droogte).
De uitvoering verloopt volgens planning. Niet alle werken zijn afgerond in 2015 en lopen door in 2016.
De budgetten voor opheffen grondwateroverlast van 2015 en 2016 zijn gecombineerd om in 2016 in
Breezand I knelpunten met grondwateroverlast te verbeteren. De focus lag in 2015 op Westkapelle.
Hier ligt een relatief oud relatief oud stelsel en zijn er knelpunten met wateroverlast. Er is onderzoek
gedaan hoe deze situatie te verbeteren en er zijn al werkzaamheden uitgevoerd. In 2016 gaan we
daar mee door.
Riolering

Begroting Begroting na Rekening
2015 wijziging 2015
2015
Investeringsbedragen
892.000
892.000 596.000
Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan
Openbaar Groen
Het Groen beleids- en beheerplan 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 heeft een vastgestelde planperiode van 10 jaar. Op basis van het
beheerplan is de afgelopen jaren een omslag gemaakt naar duurzamer en eenvoudiger te
onderhouden groen. Een belangrijk speerpunt van het plan was het vergroten van de betrokkenheid
van de bevolking en bedrijven, voor de uitvoering van de geplande maatregelen. In 2015 zijn ook
weer een aantal werkzaamheden samen met de bevolking uitgevoerd. De opgenomen bezuiniging
van € 50.000 is volledig gerealiseerd door het verminderen van banken en bakken en het groen zo in

te richten dat het eenvoudiger kan worden onderhouden. Door de taakstelling op personeel is de
personele omvang van de cluster Uitvoering van de afdeling Openbare Ruimte in omvang
afgenomen. Hierdoor wordt het wel steeds lastiger om het afgesproken onderhoudsniveau te halen.
Op de langere termijn zullen we daarom wellicht genoegen moeten nemen met een lager
onderhoudsniveau.
Openbaar groen

Begrotin Begroting na Rekenin
g wijziging 2015
g
2015
2015
Exploitatiebedragen 560.000
601.750 581.500
Tabel: Groenbeheerplan
Wegbeheer
De visie ten aanzien wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. In
december 2012 heeft de Raad ingestemd met het nieuwe beheerplan 2013 tot en met 2017. In de
meerjarenbegroting zijn er gedurende de looptijd middelen vrijgemaakt voor de realisatie van het
beheerplan.
In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. De voornaamste doelstelling voor
de planperiode is het verbeteren van de kwaliteit van het wegennet, zodanig dat de omvang van het
achterstallig onderhoud uitgedrukt in geld niet verder toeneemt. In 2015 is een bedrag van € 100.000
bezuinigd op wegonderhoud. Hierdoor zal het moeilijker worden de geplande ambitie binnen de
planperiode te realiseren. In 2015 zijn alle geplande werkzaamheden in uitvoering genomen, nog niet
alles was afgerond aan het einde van het jaar.
Wegbeheerplan

Begrotin Begroting na Rekening 2015
g wijziging 2015
2015
Exploitatiebedragen excl. uren 863.000
761.000
728.000
Tabel: Wegbeheerplan
Openbare verlichting
In mei 2012 is het nieuwe beleids- en beheerplan openbare verlichting 2012 – 2016 door de Raad
vastgesteld. Het nieuwe plan heeft een looptijd van 5 jaar. Het beheerplan voorziet in het onderhoud
en de systematische vervanging van lantaarnpalen en armaturen. Hierbij kiezen we voor
energiezuinige armaturen waardoor het energieverbruik fors vermindert. In 2015 zijn armaturen en
lichtmasten conform planning vervangen. Het budget bleek niet toereikend omdat de lichtmasten
slechter bleken te zijn dan aangenomen in het beheerplan. Daarnaast zijn de aansluitkosten veel
hoger dan geraamd. In het beheerplan is de doelstelling geformuleerd om het areaal met 10% te
reduceren door het overdragen van lichtmasten buiten de bebouwde kom aan waterschap en de
Provincie. Deze doelstelling in niet gerealiseerd, de gesprekken hierover met waterschap en provincie
zijn nog steeds niet afgerond.
Bijna al de geplande vervangingsinvesteringen zijn volledig gerealiseerd in 2015 een aantal wordt in
2016 afgerond. In 2016 maken we een nieuw beleids- en beheerplan.
Openbare
verlichting
Investeringsbedragen

Begrotin Begroting na Rekenin
g wijziging 2015
g
2015
2015
150.000
288.000 179.000

Tabel: Beheerplan openbare verlichting
Duingebiedvoorzieningen
Het beheerplan Strand en Duingebiedvoorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van
de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft hierbij de
duinovergangen, wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken etc. In 2013 is tegelijk met
de overdracht van onderhoudswerkzaamheden aan de SSV gewerkt aan een nieuw beheerplan. Het
beheerplan is vastgesteld in februari 2014 door het college en heeft een looptijd van 4 jaar. In het

plan is aangegeven welke kwaliteit de voorzieningen moeten hebben welke kosten er mee zijn
gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of SSV). De uitvoering is in 2015 volgens planning verlopen.
In de loop van 2015 is gebleken dat de huidige budgetten voor groot onderhoud onvoldoende zijn om
alle duintrappen op voldoende niveau te houden. In het beheerplan was nog rekening gehouden met
jaarlijkse subsidie. Deze subsidiemogelijkheid bestaat echter niet meer. Hierdoor is het gewenst om in
2016 en 2017 een inhaalslag te maken.
Duingebied
voorzieningen
Exploitatiebedragen

Begrotin Begroting na Rekening
2015
g wijziging 2015
2015
101.000
113.400 116.000

Tabel: Beheerplan duinvoorzieningen
Stadshaven Veere
In juli 2015 heeft de Raad het Beheer en Inspectieplan Stadshaven Veere vastgesteld. Met de
jachtclub Veere zijn gesprekken gevoerd over de overdracht van een deel van de haven. De
jachtclub neemt met ingang van 2016 een deel van de jachthaven in erfpacht over. In 2016 wordt
een deel van haven gerenoveerd. Vanaf 2016 is er voorzien in een structureel onderhoudsbudget
van € 50.700 in de begroting.
Civieltechnische kunstwerken
In 2011 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken als bruggen, trappen etc. door de raad
vastgesteld in oktober 2011. De effecten zijn verwerkt in de begroting. Op basis van het beheerplan is
in 2015 onderhoud uitgevoerd aan de diverse objecten, niet alle geplande werkzaamheden zijn
uitgevoerd vanwege ziekte van een van de medewerkers. Deze achterstand wordt begin 2016
ingehaald.
Civieltechnische kunstwerken Begrotin Begroting na Rekening 2015
g wijziging 2015
2015
Exploitatiebedragen
19.000
19.000
6.800
Tabel: Beheerplan civieltechnische kunstwerken

Overzicht beheerplannen
Beleidsterrein

Duingebiedvoorzieningen
Gebouwenbeheer
Openbaar Groen
Openbare verlichting
Riolering
Stadshaven Veere
Wegbeheerplan
Beheerplan civieltechnische
kunstwerken
Tabel: Overzicht beheerplannen

Looptijd
Beheerplan
2014 - 2017
2015 - 2019
2012 - 2022
2012 - 2016
2015 - 2019
2014 - 2023
2013 - 2017
2011 - 2015

Datumbesluitvorming Herziening
beheerplan
/
Evaluatie
Vastgesteld februari 2014
Vastgesteld november 015
Vastgesteld februari 2013
Vastgesteld mei 2012
Vastgesteld november 2014
Vastgesteld juli 2015
Vastgesteld december 2012
Vastgesteld november
2011

2017
2018
2022
2016
2018
2022
2016
2016
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16. Paragraaf Financiering
Algemeen
Op grond van de Wet Fido presenteren wij u hierbij de financieringsparagraaf 2015.
In het 4e kwartaal van 2015 hebben wij gelden aangehouden in ’s Rijks schatkist. Voor de berekening
benutting drempelbedrag schatkistbankieren verwijzen wij u naar de bijlage in de jaarrekening.
Financiering
Onderstaande tabel geeft het effect weer van de reguliere aflossing en de vervroegde aflossing op de
gemiddelde rente van de leningenportefeuille. Na de aflossingen bedraagt de gemiddelde rente van
de leningenportefeuille per 31 december 2015: 3,28%.
Mutaties in leningenportefeuille
Bedrag Gemiddelde Invloed op gemiddeld
e
rente gemiddeld
rente na
e
rente
mutatie
Stand per 1 januari 2014 leningenportefeuille
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Vervroegde aflossingen
Rente aanpassing (oud percentage)
Rente aanpassing (nieuw percentage)
Stand per 31 december 2015
leningenportefeuille

44.618

3,44%

3.000
5.878
751

4,38%
4,18%

40.989

3,28%

0,14%
0,02%

3,30%
3,28%

In verband met de bouw van de MFA Zoutelande is in 2015 een langlopende geldlening aangetrokken
van € 3.000.000 met een looptijd van 40 jaar. Bij 6 geldverstrekkers is een offerte gevraagd. Er zijn 3
offertes uitgebracht. Uiteindelijk is een lineaire geldlening afgesloten tegen een vast rentepercentage
van 1,03%.
Deze nieuwe lening heeft geen invloed op het gemiddelde rentepercentage in 2015. Het effect is pas
meetbaar in 2016.
In 2015 was sprake van renteherzieningen op twee geldleningen. Het betrof een geldlening met een
restantschuld van € 163.360,92, rentepercentage 4,13% en een lening met een restantschuld van €
587.291,51, rentepercentage 4,2%. Omdat de mogelijkheid bestond deze leningen vervroegd af te
lossen is hiertoe besloten.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet voor 2015 bedroeg € 5.098.000. Per kwartaal wordt een berekening gemaakt of er
sprake is van overschrijding van de kasgeldlimiet.
Uit het overzicht blijkt dat er in het verslagjaar geen sprake is van een overschrijding.
In het 1e kwartaal 2015 is, conform de richtlijnen in het treasurystatuut, gebruik gemaakt van
kortlopende geldleningen.
De rentepercentages van deze leningen varieerden van 0,00% - minus 0,01%.

Kasgeldlimiet per kwartaal 2015

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
Omvang begroting per 1 januari 2015

59.979

59.979

59.979

59.979

8,5%
5.098

8,5%
5.098

8,5%
5.098

8,5%
5.098

2.000
1.981
0
0
3.981

0
1.890
0
0
1.890

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
371
0

0
40
0
40

0
456
0
456

0
906
0
906

3.610
5.098
1.488

1.850
5.098
3.248

-456
5.098
5.554

-906
5.098
6.004

1) Toegestane kasgeldlimiet
- in procenten
- in bedrag
2) Omvang vlottende korte schuld
- opgenomen gelden korter dan 1 jaar
- schuld in rekening-courant
- gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar
- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld
3) Vlottende middelen
- contante gelden in kas
- tegoeden in rekening-courant
- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

371
4) Toets kasgeldlimiet
Totaal netto vlottende schuld (2-3)
Toegestane kasgeldlimiet (1)
Ruimte (+)/overschrijding (-); (1-4)

Renterisiconorm
De renterisiconorm voor 2015 bedroeg € 11.996.000. Onderstaand overzicht laat zien dat er na de
reguliere aflossing een ruimte is onder de renterisiconorm van € 5.367.000.
Renterisico vaste schuld over 2015
Berekening (bedragen x € 1.000)

1 Renteherziening op vaste schuld o/g
2 Aflossingen
3 Renterisico
4 Renterisiconorm
5a Ruimte onder renterisiconorm
5b Overschrijding renterisiconorm

2015
2015
begroting rekening
723
0
6.333
6.629
7.056

6.629

11.999

11.996

4.943

5.367

0

0

59.995

59.979

20%

20%

11.999

11.996

Berekening renterisiconorm
4a Begrotingstotaal
4b Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
4 Renterisiconorm

Kredietrisiconorm
Onderstaande tabel geeft de risico’s weer die de gemeente Veere loopt op uitgeleende gelden.
Kredietrisico op verstrekte gelden
Risicogroep

Hypothecaire zekerheid Restant schuld in € 1.000

Lokale verenigingen/stichtingen neen
Overige instellingen
neen
Personeel
ja
Personeel
neen
Woningcorporaties
neen
Overige instellingen
ja
Totaal

%

10 0,25
0 0,00
0 0,00
14 0,34
4.050 99,41
0 0,00
4.074 100,00

17. Paragraaf Grondbeleid
17. Paragraaf Grondbeleid
Het grondbeleid heeft zijn invloed op meerdere beleidsterreinen. Zo is er een duidelijke samenhang
met de realisatie van de programma’s Woongebied, Economische Zaken, Verkeer, Milieu, Leren en
leven en Zorg. Bij de uitvoering van deze programma’s is de beschikbaarheid van gronden voor
diverse taakvelden een vereiste. Beschikbaarheid betekent tijdig verwerven, maar wel tegen een prijs
waarbij nog verantwoorde exploitaties mogelijk zijn. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote
financiële impact. Dit alles resulteert in een drietal beleidsuitgangspunten: grondverwerving,
grondexploitatie en grondverkoop, die wij centraal willen stellen in het te voeren grondbeleid.
Uit oogpunt van gewenste financiële transparantie en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid tot
vergroting van de slagvaardigheid bij het uit te voeren grondbeleid, is een administratief grondbedrijf
gevormd. Het administratief grondbedrijf is faciliterend aan de gemeentebegroting en het daarin
voorgestane beleid en biedt de gemeenteraad op basis van de door de raad vastgestelde notitie
administratief grondbedrijf een meerjarig financieel inzicht. Hierdoor is een onderbouwde inzet van
financiële middelen ter dekking van de gemeentebegroting mogelijk.
Tevens geeft het administratief grondbedrijf meer armslag om tijdig over gronden te kunnen
beschikken voor vereiste toekomstige woningbouw en/of bedrijfsvestiging, het reguleren van het
gebruik tijdens de beheersfase en het optimaliseren van de baten.
Beleidsuitgangspunten
De structuurvisie
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten om voor het gehele grondgebied één of
meerdere structuurvisies vast te stellen. De reden dat de wetgever heeft verplicht tot het opstellen
van de structuurvisie is dat het ruimtelijke beleid voor de lange termijn moet zijn vastgelegd. Ad hocbeslissingen en gelegenheidsplanologie zijn ongewenst, zeker in de huidige tijd. De gemeente Veere
grijpt deze verplichting aan om aan de stuctuurvisie een meerledig doel te geven. Het is meer dan
een beleidsstuk dat integraal richting geeft aan de toekomst. In 2012 is deze “Structuurvisie
gemeente Veere 2025” vastgesteld.
Gemeentelijke voorkeur
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. Uitgangspunt is in principe actief grondbeleid, tenzij dit op grond van één of meerdere
terreinen ongewenst of niet goed mogelijk is.
Een en ander gezien de huidige economische situatie, het herzien van de verslaggevingsregels BBV
(=Besluit, Begroting en Verantwoording) en de invoering van de vennootschapsbelasting voor
gemeenten per 1 januari 2016 wel tegen de achtergrond van de reeds aanwezige voorraad.
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.
Vergrijzing, krimp, gezinsuitdunning en de economische tijd zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op
de toekomst van het wonen in Veere. Ze leiden tot een woonvraag die kwantitatief vermindert en
kwalitatief verandert. Te verwachten valt dat de vraag naar woningen in Veere ook in de toekomst
aanwezig blijft.
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.

Grondexploitatie
De gemeente hanteert in principe zowel voor de exploitatie van woningbouwplannen als voor
bedrijventerreinen de volgende uitgangspunten:
 Plannen dienen in principe kostendekkend te zijn; winstgevende plannen moeten waar nodig
via de reserve administratief Grondbedrijf (ondanks het kostendekkendheidsprincipe voor
elke afzonderlijke exploitatie) verliesgevende plannen dekken;
 Sociale woningbouw, de realisatie van woningbouw op inbreidingslocaties, dure
grondsaneringen of planschadeclaims mogen het kostendekkendheidsprincipe doorkruisen,
mits alvorens tot exploitatie over te gaan in het te verwachten dekkingstekort is voorzien;
 Bij een (tussentijdse) winstneming cq afsluiting van een project gaat er € 4 per verkochte m2
bouwgrond naar het herstructureringsfonds.
Grondverkoop
Uitgangspunt voor de toewijzing van bouwgrond is door middel van loting:
 In de eerste ronde vindt loting plaats voor de inwoners van de Gemeente Veere, mits
tenminste een half jaar onafgebroken als ingezetene in de Gemeentelijke Basis Administratie
van de gemeente ingeschreven en zij die woonachtig zijn buiten de Gemeente Veere, maar
zich aantoonbaar kunnen beroepen op economische en sociale binding;
 In de tweede ronde worden de nog resterende percelen geloot onder de degenen die niet aan
de voorwaarden voor de eerste ronde kunnen voldoen;
 Indien er na de loting voor de tweede ronde nog bouwpercelen beschikbaar zijn, kunnen deze
aan iedere particulier (geen bedrijven), die hiervoor interesse heeft worden aangeboden,
onder de gebruikelijke voorwaarden. Als de omstandigheid zich voordoet dat twee
gegadigden zich hiervoor gelijktijdig melden, zijn de hiervoor genoemde categorieën
eveneens van toepassing bij de definitieve toewijzing.
In 2016 wordt de nota grondbeleid geactualiseerd. Vanaf 2016 is de gemeente ook belastingplichtig.
De (mogelijke) effecten hiervan zijn nog niet voldoende in beeld en dus nog niet verwerkt in de
jaarrekening 2015.
Toepassing grondexploitatiewet
De Gemeente Veere wenst de door haar gemaakte kosten te verhalen met behulp van het
instrumentarium dat de grondexploitatiewet biedt en wil daarbij de geboden mogelijkheden van
kostenverhaal optimaal benutten.
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;
 Risico’s (waaronder renterisico’s) bij strategische grondaankopen;
 Milieurisico’s;
 Planschadeclaims;
 Het wellicht niet kunnen komen tot een volledig kostenverhaal in geval van private
exploitaties;
 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 administratief grondbedrijf
vastgesteld.

Voor de jaren 2016 tot en met 2019 is een bedrag van € 1,8 mln aan toevoegingen te verwachten. Dit
bedrag is inclusief tussentijdse winstnemingen.
Voor dezelfde periode is een bedrag van € 0,1 mln aan verplichtingen aangegaan. De reserve
Administratief Grondbedrijf komt daarmee eind 2019 uit op € 4,2 mln. Hiervan is € 1,3 mln
gereserveerd voor specifieke projecten.
Het saldo van de reserve is mede bepalend voor de bepaling van de weerstandscapaciteit van het
administratief grondbedrijf.
Exploitaties
Per 1 januari 2016 zijn de volgende woningbouwcomplexen in exploitatie:
Nimmerdor fase I te Grijpskerke, Molenwerf II te Meliskerke, Zeeduinse Poort te Oostkapelle,
Zanddijk te Veere, Augustinushof Vrouwenpolder en de Tienden II in Zoutelande.
Per 1 januari 2016 zijn de bedrijventerreinen Karreveld Koudekerke en Oosterloo Domburg in
exploitatie.
Het saldo van de reserve is mede bepalend voor de bepaling van de weerstandscapaciteit van het
administratief grondbedrijf.

Balans per 31 december 2015
Administratief
grondbedrijf Gemeente
Veere
Balans per 31 december
2012 (BBV)
ACTIVA

31-122011

31-122012

Voorraden

PASSIVA

31-122011

31-122012

Reserves
Reserve grondbedrijf

Woningbouwgronden in
exploitatie

2.082.233 1.313.896

Voorzieningen afgesloten
projecten

Molenwerf II Meliskerke

328.692

142.955

Reconstructie
0
Brouwerijweg/Hopmande
Domburg

0

Nimmerdor fase I
Grijpskerke

100.663

-21.100

Woonrijp maken
bedr.terr. Rapenburg
Meliskerke

14.677

14.677

Kapellestraat 9 Veere

-53.789

-52.089

Woonrijp/groen Bouwlust 41.439
III fase I Aagtekerke

41.439

Zeeduinse Poort
Oostkapelle

1.243.203 1.604.566 Subtotaal

Onrustpolder Biggekerke -148.402

-305.375

Bouwlust III fase II
Aagtekerke

-40.636

3.602

Brouwerijstraat
Oostkapelle

-142.835

-89.784

Toekomstige uitbreiding
Zoutelande

0

2.353.016

Toekomstige uitbreiding
Veere
Subtotaal ( a )

56.116

56.116

999.943
1.286.895 4.635.734

Woningbouwgronden
niet in exploitatie

Vlottende activa

(met grondbezit)
Toekomstige uitbreiding
Serooskerke

1.981.419 2.086.908 Rekening-courant
Algemene Dienst

Toekomstige uitbreiding
Zoutelande

1.915.453 0

Nimmerdor II Grijpskerke 324.464

336.506

Nimmerdor III
Grijpskerke

434.309

449.812

Loodholseweg
Grijpskerke

29.552

32.631

10.615.316 13.557.725

Ontwikkeling omgeving
Westk.weg Ztld

990.956

1.193.895

Singelproject Domburg

221.403

793.588

Singelproject Domburg
Rabobank

2.222.877 2.331.425

Ontwikkeling omgeving
Vrouwenp.weg Srk

406.771

425.387

Toekomstige uitbreiding
Veere

789.720

0

Veere Anno mijnendepot 169.792

186.488

Groenleer
Wilgenhoekweg 11

290.552

0

Zeester Meliskerke

19.265

140.926

Bouwlust III fase III
Aagtekerke

0

408.997

Subtotaal ( b )

9.796.532 8.386.562

Woningbouwgronden
niet in exploitatie
(zonder grondbezit)
Toekomstige uitbreiding
Vrouwenpolder

30.322

32.020

Toekomstige uitbreiding
Westkapelle

9.842

10.742

Toekomstige uitbreiding
Koudekerke

1.646

1.722

Veere Anno

228.873

291.500

Subtotaal ( c )

270.683

335.984

Bedrijventerrein
Karreveld Koudekerke

841.711

948.555

Bedrijventerrein
Oosterloo Domburg

203.556

266.613

Voorziening
exploitatieverlies
Bedr.terrein Oosterloo

-31.680

-31.680

Subtotaal ( d )

1.013.586 1.183.487

Bedrijfsvestiging gronden
in exploitatie
Bedrijventerrein
Hondegemsweg III Srk.

Bedrijfsvestiging gronden
niet in exploit.
(met grondbezit)
Subtotaal ( e )

0

0

Boekwaarde 31
12.367.695 14.541.767
december ( a+b+c+d+e )

(Erf)pacht
(landbouw)gronden

205.371

205.371

Verspreide percelen

180.599

180.599

Overige niet in
PM
exploit.genomen gronden
Totaal

PM

12.753.665 14.927.737 Totaal

12.753.665 14.927.737

18. Paragraaf Verbonden partijen
18. Paragraaf Verbonden partijen
Algemeen
De paragraaf Verbonden Partijen wordt opgenomen ter voldoening aan artikel 9, lid 2f 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 wordt verstaan: een zetel in bestuur van een
verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de
gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is 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 27 mei 2010 besloten alleen privaatrechtelijke
samenwerkingsverbanden te voorzien van een afvaardiging uit de gemeenteraad. De gemeenteraad
heeft die afweging gemaakt op basis van het rapport van de rekenkamercommissie over het
verbeteren van de governance bij verbonden partijen.
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.
1. Gemeenschappelijke Regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)
Vestigingsplaats Borsele
Doel
De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het
gebied van de afvalstoffenverwijdering.
Betrokken
Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg,
partijen
Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen,
Veere en Vlissingen.
Bestuurlijk
Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter)
belang
gekozen.
Financieel belang Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de
garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.
Raadsprogramma Leefomgeving
Rekening 2015
Het OLAZ berekent aan de deelnemende gemeenten de afvalverwerkingskosten,
die zij in rekening gebracht krijgt van Indaver Nederland rechtstreeks door. Voor
apparaatskosten berekent het OLAZ een managementfee. In 2015 is voor deze
component in totaal € 28.923 betaalt. Het voorschottarief van brandbaar afval
bedroeg € 30,64 per ton. Voor het gft bedroegen de verwerkingskosten € 90,28
per ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedroeg in 2014 € 18,25 per

inwoner. Op basis van nacalculatie worden tarieven verrekend met Indaver.Met
Indaver is overeen gekomen dat de put-or-pay clausule uit de afvalovereenkomst
per 1 januari 2015 niet meer van toepassing is. Het AB stelt de jaarrekening vast
op 30 juni 2016.
Ontwikkelingen Op 18 december 2015 hebben OLAZ en Indaver Nedrland B.V. overeenstemming
bereikt over de verkoop van het 99%-belang in de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.
(ZRD) van Indaver aan OLAZ.
Per 1 januari 2016 is het voltallige personeel van OLAZ ( 22 medewerkers met
detacheringsovereenkomst) ontslagen. Het personeel is per die datum in dienst
gekomen bij Indaver of bij de ZRD.
Op 31 december 2017 expireert de “afvalovereenkomst” met Delta Milieu. Er is
een toekomstvisie opgesteld over de rol van OLAZ na 2017. Het OLAZ heeft
besloten de verwerking van de verschillende afvalstromen (Europees) aan te
besteden. Het brandbare afval is inmiddels aanbesteed en gegund.
2. Orionis Walcheren
Vestigingsplaats Vlissingen
Doel
De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Wet Werk en
Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en aanverwante
regelingen. De opdracht hierbij is niet alleen de klant ondersteunen bij het vinden
van regulier werk, maar ook het bevorderen van de participatie en de persoonlijke
ontwikkeling van de klant.
Betrokken
Raden en colleges van B&W van Veere, Middelburg en Vlissingen.
partijen
Bestuurlijk
Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun
belang
portefeuille van de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere. Het algemeen
bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met 1 lid van het
college van B&W uit de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere.
Financieel belang De drie gemeenten betalen de uitvoeringskosten. De verdeelsleutel is deels
gebaseerd op aantal inwoners en deels op aantal cliënten.
Raadsprogramma Zorg en Sociale voorzieningen
Rekening 2015
€ 1.250.560
Ontwikkelingen 2015 is het eerste jaar van uitvoering van het Beleidsplan 2015-2018. Tevens was
2015 het jaar van invoering van de Participatiewet. Het aantal uitstroom naar werk
ligt op peil, mede dankzij de aanvullende maatregelen die gedurende het jaar zijn
genomen. Ook waren er grote wijzigingen in het gemeentelijk beleid over
bijzondere bijstand en minima. Een verdere effectuering van het Beleidsplan heeft
plaatsgevonden wat meer doorlooptijd heeft gekost dan voorzien. Dit leidt er toe
dat de effecten voor 2015 lager zijn dan in het beleidsplan en de begroting
geschat. Deze resultaten zijn met begrotingswijzigingen gedurende het jaar
geactualiseerd, zoals hogere klantaantallen en lagere omzet detachering en
productie.
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
Raden en colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten.
partijen
Bestuurlijk
Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van
belang
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 Leren en Leven

Rekening 2015
Ontwikkelingen

€ 174.085
Het begrotingsjaar 2015 stond in het teken van de afronding van een bezuiniging
van 15% ten opzichte van de jaarrekening van 2010. De bezuiniging heeft geleid
tot vermindering van het aantal lesuren. De niet toerekenbare kosten stijgen wel.
Dit komt door een toename van de frictiekosten als gevolg van ontslagen.
Naast vermindering van het aantal lesuren is ook een tariefsverhoging
doorgevoerd. De tariefsverhoging heeft geleid tot een beperkte afname van de
vraag.
De totale kosten dalen met 4% ten opzichte van 2014.
2015 stond verder in het teken van de ontwikkeling van een toekomstvisie als
voorbereiding op een meerjarig beleidsplan. Belangrijk aandachtspunt hierin is de
samenwerking met (basis)scholen op het gebied van muziekonderwijs, waardoor
het bereik vergroot wordt.

4. Het Zeeuws Archief
Vestigingsplaats Middelburg
Doel
Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.
Betrokken
Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van
partijen
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Bestuurlijk
Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het
belang
college van burgemeester en wethouders.
Financieel belang Vaste jaarlijkse bijdrage.
Raadsprogramma Leren en Leven
Rekening 2015
Reguliere bijdrage (incl. € 5.000 voor inspectie) € 118.871
Bijdrage werkzaamheden conservator
€ 34.978
Bijdrage depothuur
€ 4.404
----------Totale bijdrage
€ 158.253
Ontwikkelingen Het Zeeuws Archief betaalt huur aan de Rijksgebouwendienst. Het Rijk is
daarnaast een partner in de Gemeenschappelijke Regeling en geeft ook jaarlijks
een huurbijdrage. Een structureel probleem blijft dat de indexen voor huur en
huurbijdrage verschillend zijn. Tot nu toe is de huurbijdrage achteraf nog steeds
bijgesteld als tijdelijke oplossing, maar in de meerjarenbegrotingen kan het
Zeeuws Archief daar niet van uit gaan. Indexering gebeurt altijd achteraf en is pas
aan eind van het lopende jaar bekend. Dit blijft dus een financieel risico voor de
deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Een ander financieel risico op
kortere termijn is dat de Rechtbank eind 2015 de huur van kantoor- en
depotruimte heeft opgezegd met ingang van 30 juni 2016. Dit kan leiden tot een
hogere bijdrage van de deelnemers aan de GR.
In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de index van het Rijk wordt
gevolgd. Dat betekent dat niet de VZG richtlijn kan worden gevolgd in
tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen.
2015 stond verder in het teken van de voorbereidingen voor het opzetten van een
e-depot. Dat is een voorziening om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit
te wisselen waar onder andere de Zeeuwse gemeenten van gebruik kunnen
maken. Dit proces loopt door in 2016.
5. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)
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. Om de gemeenschappelijke
belangen van de deelnemers te behartigen heeft de GGD Zeeland in ieder geval

tot taak de deelnemers te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de
continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie, alsmede de
afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.
Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

Betrokken
partijen
Bestuurlijk
Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de
belang
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 Zorg en Sociale Voorzieningen
Rekening 2015
Bijdragen 2015 waren voor WCPV € 355.789 en jeugdgezondheidszorg BDU €
361.123.
Ontwikkelingen In mei 2013 is de Walcherse gezondheidsnota vastgesteld voor de periode 20122016. Een groot deel van de activiteiten in deze nota wordt uitgevoerd door de
GGD Zeeland. De GGD zit in een proces van transitie naar een nieuwe
organisatie, waarbij er een stevige bezuinigingstaakstelling is opgelegd. De
organisatie voor de uitvoering van de publieke gezondheidstaken inclusief de
jeugdgezondheidszorg legt verbinding met de veranderingen in het sociale
domein. Over de verbinding met de Walcherse aanpak in het sociale domein zijn
nadere afspraken gemaakt.
De GGD gaat verder met de opgezette programmalijnen:
•
Gezondheid in de wijk
•
Kennis-Innovatie-Monitoring
•
Sociale &Fysieke Veiligheid en bescherming
•
Markt
6. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland
Vestigingsplaats Middelburg
Doel
De doelstelling van de Veiligheidsregio Zeeland betreft het instellen en in stand
houden van een Veiligheidsregio.
Betrokken
Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
partijen
Bestuurlijk
De burgemeester in het Algemeen bestuur.
belang
Financieel belang Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en
vergoedingen.
Raadsprogramma Veiligheid
Rekening 2015
€ 1.363.653
Ontwikkelingen Op de begroting 2015 is geen indexering van 1,4% toegepast, zoals werd
voorgesteld door de VRZ. Ook de komende jaren wordt dat waarschijnlijk niet
toegepast. De meerjarenprognose laat op een negatief resultaat zien. Voor de
begroting 2017 wordt een extra structurele bijdrage gevraag en als alternatief nog
verder bezuinigen. Verder zal door een gewijzigde verdeelsleutel in het
gemeentefonds de Veerse bijdrage naar boven worden bijgesteld vanaf 2018.
Beide wijzigingen betrekken we bij onze eigen meerjarenraming.
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
Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks

partijen

bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde
Staten van de provincie Zeeland.
Bestuurlijk
Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland
belang
vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks
bestuur van de RUD.
Financieel belang Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.
Raadsprogramma Leefomgeving
Rekening 2015
€ 87.053
Ontwikkelingen De RUD en haar eigenaren/deelnemers zijn in de afrondende fase van de PxQsystematiek. Indien deze systematiek per 2017 al wordt ingevoerd, betekend dit
een verhoging van de bijdrage van de gemeente Veere.
8. Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG)
Vestigingsplaats Middelburg
Doel
Behartigen van belangen, welke haar leden gemeenschappelijk eigen zijn; het
desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de leden; het verlenen van
steun en medewerking aan instellingen welke in de provincie Zeeland in het
belang van de gemeente werkzaam zijn.
Betrokken
Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.
partijen
Bestuurlijk
Eén bestuurslid, uit de raad, het college, de gemeentesecretaris of de griffier. De
belang
burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Veere en is tevens voorzitter van
de VZG.
Financieel belang De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.
Raadsprogramma Geen (intern product)
Rekening 2015
€ 8.334,92
Ontwikkelingen Het behartigen van (ook eigen) belangen richting bijvoorbeeld Den Haag en
Brussel vraagt steeds meer om een gezamenlijke aanpak via o.a. de VZG.
Daarnaast vinden er in VZG-verband gezamenlijke aanbestedingen plaats
bijvoorbeeld mbt digitale luchtfoto’s en openbare verlichting.
9. Stichting Dorpscentrum Biggekerke
Vestigingsplaats Biggekerke
Doel
Het in de ruimste zin bevorderen en bieden van mogelijkheden tot ontspanning,
ontmoeting en ontplooiing van de inwoners van Biggekerke.
Betrokken
Er zijn minimaal 3 bestuursleden.
partijen
Bestuurlijk
Er is geen gemeentelijk-bestuurlijke vertegenwoordiging meer in het
belang
stichtingsbestuur. De statuten van de Stichting zijn op dit punt gewijzigd.
Financieel belang Negatieve exploitatiesaldi worden gecompenseerd.
Raadsprogramma Geen (intern product Welzijnsaccommodaties)
Rekening 2015
€ 29.940
Ontwikkelingen Met het bestuur van de Stichting Dorpscentrum is afgesproken dat de huidige
beheersconstructie wordt voortgezet tot de realisatie van een nieuw
multifunctioneel centrum.
10.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Vestigingsplaats Den Haag
Doel
Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag
mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokken
Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.
partijen
Bestuurlijk
Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.

belang
Financieel belang Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van
deze aandelen fluctueert constant.
Raadsprogramma Geen (Financiële middelen)
Rekening 2015
€ 4.001
Ontwikkelingen In lijn met de ratings (kredietwaardigheid) voor de Staat der Nederlanden hebben
de belangrijke ratingbureaus aan De BNG Bank de hoogst mogelijke rating
toegekend die schommelt tussen AA+ en AAA. De bank kan nooit een hogere
rating hebben dan de Staat.
De Nederlandse Bank (DNB) heeft BNG Bank als nationaal systeemrelevante
bank aangemerkt. BNG Bank heeft een relatief hoge systeemrelevantiescore
vanwege haar relatief grote omvang en verwevenheid met overheden en
instellingen met een maatschappelijk belang.
De nettowinst bedroeg € 226 miljoen tegenover € 126 miljoen in 2014. De
nettowinst is hoger ondanks een bijzondere afwaardering van in totaal € 72
miljoen.
De BNG bank stelt voor om 25% van de nettowinst als dividend uit te keren. Dit
komt neer op een dividendbedrag van € 57 miljoen (2014: € 32 miljoen). Het
dividend bedraagt € 1,02 (2014: € 0,57) per aandeel.
De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ligt in 2016 naar
verwachting in lijn met die van 2015. Mede onder invloed van aanhoudende lage
lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van de bank zal het
renteresultaat in 2016 naar verwachting lager uitkomen dan over 2015. Het
resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor
politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.
Gezien de aanhoudende onzekerheden vindt de bank het niet verantwoord om
een uitspraak te doen uitspraak over de verwachte nettowinst 2016.
11.

DELTA N.V.

Vestigingsplaats Middelburg
Doel
Werkzaam zijn op het gebied van elektriciteit, gas-, water-, en warmtevoorziening,
de inzameling, bewerking en verwerking van afval en water en op het gebied van
de voorziening in andere goederen of diensten die daarmee samenhangen of
daaraan verwant zijn in de sector van de openbare nutsvoorzieningen en daaraan
verwante sectoren.
Betrokken
Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Dirksland,
partijen
Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant
en Zuid-Holland.
Bestuurlijk
De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van
belang
aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal
(2,79%).
Financieel belang De winstgevendheid van DELTA staat sterk onder druk, hetgeen de nodige
onzekerheden geeft ten aanzien van de hoogte van het te verwachte dividend. Dit
wordt enerzijds veroorzaakt doordat er ten aanzien van energieproductie sprake is
van overcapaciteit, anderzijds dreigt afsplitsing van het netwerkbedrijf waardoor
relatief zekere kasstromen in gevaar zouden kunnen komen. Naast de normale
operationele risico’s is er gezien de economische situatie ook sprake van
verhoogde kredietrisico’s. In de begroting 2016 is het beleid ingezet om het
structurele dividend af te ramen tot nihil.
Raadsprogramma Economie
Rekening 2015
€ 419.175
Ontwikkelingen Gedurende 2015 is duidelijk geworden dat DELTA N.V. het netwerkbedrijf Enduris
moet afsplitsen vóór 1 juli 2017. Hiervoor is door de aandeelhouderscommissie,
namens de aandeelhouders, een toetsingskader voor de herstructurering
aangeboden aan DELTA N.V. Daarnaast is als onderdeel van de totaaloplossing
een garantstelling van de aandeelhouders besproken van maximaal 200 miljoen.
Om kort op het proces te zitten van de splitsing en de te maken keuzes hierin, zijn
er diverse overlegmomenten ingepland tussen de aandeelhouders onderling en

de aandeelhouderscommissie met het bestuur van DELTA N.V.
Delta NV heeft over 2014 een dividend van € 15 miljoen aan zijn aandeelhouders
uitgekeerd. Voor Veere betekent dit een uitkering van € 419.175.
12. Walcherse Archeologische Dienst (WAD)
Vestigingsplaats Middelburg, Vlissingen en Veere
Doel
Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het
gemeentelijk archeologiebeleid.
Betrokken
Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg.
partijen
Bestuurlijk
Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid.
belang
Financieel belang Met een eigen archeologiebeleid en dienst wordt met relatief beperkte kosten
voldaan aan de wettelijke eisen en worden tijd en kosten bespaard.
Raadsprogramma Ruimtelijke Ordening
Rekening 2015
€ 63.413
Ontwikkelingen Op basis van een wettelijke verplichting heeft de gemeente Veere (in
samenwerking met de gemeenten Middelburg en Vlissingen) haar eigen
archeologiebeleid. Begin 2009 is een evaluatie van het Walcherse
archeologiebeleid en van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD)
vastgesteld. De evaluatie resulteerde in de Nota archeologische monumentenzorg
evaluatie 2008. 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
vastgesteld. Net als in voorgaande jaren heeft de WAD ook in 2015 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.
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 2015 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.

19. Overzichten onvoorzien
Overzicht incidenteel onvoorzien

Overzicht incidenteel
onvoorzien
Begrotingswijziging

Bedrag

Omschrijving

Primitieve begroting
2015

100.000,00

Begr.wijz. 4 2015

4.210,00

Begr.wijz. 8 2015

(13.328,00) 15b.00264 Verlenging exploitatiebijdrage 2015
Verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst t.l.v. eenmalig
onvoorzien.

Begr.wijz. 8 2015

(5.000,00) 15b.01046 Bijdrage aanpassen voetbalhok Gapinge, t.l.v.
eenmalig onvoorzien

Begr.wijz. 8 2015

(24.500,00) 15b.01057 Lokale aanpak knelpunten veilig fietsen

Begr.wijz. 202 2015

(36,00)

15b.01445 Saldo jaarrekening 2014 Muziekschool/ hogere
bijdrage van € 36 t.l.v. eenmalig onvoorzien.

Begr.wijz. 202 2015

150,00

15B.01885 Zienswijze 2e wijziging begroting 2015 Orionis

Begr.wijz. 10 2015

1.700,00

Omdat de verhoging van de bijdrage per huwelijk vanaf 1 juni
2015 ingaat het bedrag van € 4.000 verlagen met € 2.300 en dit
toevoegen aan eenmalig onvoorzien.

Begr.wijz. 10 2015

(1.667,00) 15b.01960 Ambtelijke samenwerking Zuidwestelijke Delta

Begr.wijz. 10 2015

(10.712,00) 15B.02137 Drie draaideurautomaten in het gemeentehuis t.l.v.
eenmalig onvoorzien

Begr.wijz. 10 2015

(15.500,00) 15B.02114 Onderzoek naar de onderbouwing van de forfaitaire
regelingen toeristenbelasting. Dekking uit eenmalig onvoorzien.

15b.00194 hogere raming entreegelden zwembad tgv eenmalig
onvoorzien

Begr.wijz. 11 2015, 3e (2.625,00) 15b.02580 Second opinion aanpak veiligheid Kustmarathon
bestuursrapportage,
resultaat
Begr.wijz. 14 2015, 4e (10.000,00) 15b,03790 Voorbereidingsbudget 72 uur opvang vluchtelingen
bestuursrapportage,
tlv eenmalig onvoorzien
resultaat
Begr.wijz. 14 2015, 4e (18.692,00) Aframen onvoorzien eenmalig 2015
bestuursrapportage,
resultaat
Begr.wijz.14 2015, 4e
bestuursrapportage,
budg.neutr.

(4.000,00) Onderzoek ondersteuningsmogelijkheden Orionis beheer
openbare ruimte

Begr.wijz. 14, 4e
bestuursrapportage
aanv., result.

18.692,00

Begr.wijz. 14, 4e
bestuursrapportage
aanv., result.

(17.467,00) Verbeteringen van de verwarming van de hal van het stadhuis
Veere en aanpassing van het carillon voor de
nachtuitschakeling.

Begr.wijz. 14, 4e
bestuursrapportage
aanv., result.

(1.225,00) Aframen saldo eenmalig onvoorzien 4e bestuursrapportage

Totaal

0,00

Correctie aframing eenmalig onvoorzien

Overzicht structureel onvoorzien
Overzicht structureel onvoorzien
Begrotingswijziging

Bedrag

Omschrijving

Primitieve begroting

34.991,37

Begr.wijz. 2 2015, van 2014

(5.400,00) Begr.wijz. 11 2014, 4e bestuursrapportagesaldo
structurele mutaties 4e bestuursrapportage

Begr.wijz. 2 2015, van 2014

(12.600,00) Begr.wijz. 10 2014, 3e bestuursrapportagesaldo
structurele mutaties 3e bestuursrapportagep

Begr.wijz. 2 2015, van 2014

10.025,00

Begr.wijz. 2 2015, van 2014

(5.627,00) Begr.wijz. 11,4e bestuursrapportage,
budg.neutr.14b.01378 GGD kadernota 2015, correctie

Begr.wijz. 3 2015

1.287,00

14b,02278 lagere afschrijvingslasten ivm lagere
aanschafprijzen auto's

Begr.wijz. 6 2015, 1e
bestuursrapportage

458,87

Toevoeging resultaat 1e bestuursrapportage 2015

Begr.wijz. 6 2015, 1e
bestuursrapportage

9.783,00

Toevoeging realisatie kerntakendiscussie 2012-2015

Begr.wijz. 9 2015, 2e
bestuursrapportage, resultaat

5.050,00

Onttrekking saldo 2e bestuursrapportage

Begr.wijz. 10 2015

(4.000,00) Verhoging bijdrage per huwelijk aan de babsen, t.l.v.
structureel onvoorzien

Begr.wijz. 10 2015

(3.965,00) 15b.01763 verkoop woning Noordkerkepad 27
Westkapelle

Begr.wijz. 11 2015, 3e
bestuursrapportage, resultaat

(1.275,00) Saldo 3e bestuursrapportage 2015

Begr.wijz. 203 2015

(8.232,00) 15B.01443 Bijdrage Zeeuws Archief verhoging van de
bijdrage t.l.v. structureel onvoorzien

Begr.wijz. 14 2015, 4e
bestuursrapportage, resultaat

(20.496,24) Saldo 4e bestuursrapportage 2015 structureel

Totaal

0,00

Begr.wijz. 9 201414b.01280 Indexering erfpacht
Breezand

