
1. Veiligheid



1. Veiligheid

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

Relevante beleidskaders/nota's

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

 

Trends en ontwikkelingen

 Verdere regionalisering en ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
 Uitwerking van Maatwerk in Brandweerzorg
 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
 Recreatie-getinte inbraken en diefstallen
 Toenemende veiligheidseisen bij evenementen
 Toename sociaal isolement en verwarde personen

Doelstellingen

D.1.01 Daadkrachtig en adequaat bestrijden we rampen en crises

Stand van zaken
Na grote zorgen over de organisatie van de Veiligheidsregio leverde Twynstra Gudde begin 
2017 een rapport op. Daarin stonden een fors aantal verbeterpunten.  Het rapport gaf een 
richtinggevend perspectief  met daarin een aantal uitgangspunten voor de toekomst. Op basis 
van dit richtinggevend perspectief ligt er nu in concept een plan van aanpak Emergo. Dit 
plan besprak u  in de raad van juli 2017. 
De begroting 2018 en plan van aanpak Emergo zijn door de raad en vervolgens door het AB 
van de VRZ vastgesteld. De jaarrekening 2017 van de VRZ laat nog op zich wachten. Er is 
nog geen accountantsverklaring afgegeven.

Op 20 april vond er een bestuurlijke oefening (GRIP 3) plaats in Veere. Een aantal 
medewerkers is verder betrokken geweest en ingezet bij de grote brand (eveneens GRIP 3) in 
Kapelle 
Een aantal Veerse functionarissen deed op 22 juni 2017 mee aan de jaarlijkse systeemtest 
van de VRZ.

Maatregelen

1.001 Deelname aan de GR Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Begin 2017 is het rapport Twynstra Gudde opgeleverd met daarin een aantal forse 



verbeterpunten. Er is een richtinggevend perspectief opgesteld met  een aantal 
uitgangspunten voor de toekomst. Op basis van dit richtinggevend perspectief is het plan van 
aanpak Emergo opgesteld. Dit plan beschrijft een aantal verbetervoorstellen en is in de raad 
van juli behandeld. 
De begroting 2018 en plan van aanpak Emergo zijn door uw raad en vervolgens door het AB 
van de VRZ vastgesteld.  Onze bijdrage is met € 188.000 verhoogd,  onder meer voor de 
verbeterslag uit het project Emergo. De jaarrekening 2016 is  door het Algemeen Bestuur 
vastgesteld en liet een positief resultaat zien van € 317.000.
Tijd

Geld

1.002 Goed voorbereid op rampen en crises

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
We doen mee aan de twee themaweken die de VRZ organiseert. De thema's 2017waren 
Terreurdreiging en uitval Nutsvoorzieningen. Daarnaast volgden de medewerkers die een taak 
hebben in de regionale organisatie "Bevolkingszorg" diverse mono- en multidisciplinaire 
trainingen. 
In april 2017 hielden we een bestuurlijke oefening en zijn collega's ook ingezet bij de GRIP3 
situatie in Kapelle. 
 Eind 2017 stelde het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio  een nieuw regionaal 
crisisplan vast. In 2017 vonden  in Veere geen GRIP situaties plaats. Een noemenswaardig 
"incident" was de stranding van een potvis in Domburg, wat in samenwerking met diverse 
partijen naar alle tevredenheid werd afgehandeld. 
 
Tijd

Geld

Doelstellingen

D.1.02 Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik

Stand van zaken
In 2016 werd nog 61 keer ingebroken. In 2017 waren er 34 woninginbraken.  Opvallend was 
een aantal inbraken begin 2017 in het nieuwe vakantiepark in Dishoek. In Koudekerke, 
Biggekerke en Oostkapelle hielden we voetjesacties. Begin februari 2017 sloten we een pand 
in Koudekerke, nadat daar in 2016 een hennepkwekerij was ontdekt. Begin april 2017 werd 
een hennepkwekerij in Biggekerke ontdekt. Ook dit pand sloten we voor 3 maanden .  Begin 
maart 2017 vertrok een notoire overlast veroorzaker uit de gemeente. In 3 situaties zetten wij 
buurtbemiddeling in bij overlastsituaties tussen buren. 
We hebben aandacht geschonken aan de toename van fietsendiefstallen. In 2018 gaan we 
daar (Walchers) een aantal concrete acties voor uitvoeren. 
Eind juni werd in een grootschalig onderzoek een drugslab in aanbouw aangetroffen in 
Grijpskerke. Er waren nog geen synthetische drugs geproduceerd. 
Sinds 1 april 2017 zijn we aangesloten bij WaakSamen. Een app waarmee mensen snel een 
melding kunnen doen van verdachte situaties. 
 

Maatregelen

1.003 Samenwerken aan veiligheid

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit



Op verschillende gebieden werkten we samen aan een veiliger Veere. Samen met de politie 
organiseerden we vier voetjesacties tegen woninginbraken. Samen met Woonburg en Politie 
pakten we overlastsituaties rond huurwoningen aan.  Samen met het Veiligheidshuis werkten 
we aan enkele complexe overlastsituaties.
Tijd

Geld

1.004 Inzet preventie Halt

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit
Halt verzorgde 20 groepslessen op verschillende basisscholen in Veere. De basisscholen 
kozen zelf het onderwerp van de les, het best passend bij de actualiteit of eventuele 
problematiek. Vier basisscholen bezochten de jaarlijkse vuurwerkexpositie van Halt en leerden 
zo meer over de gevaren van vuurwerk.
Tijd

Geld

1.005 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2017 
Gestart

Kwaliteit

Tijd
Ook dit jaar waren we partner van het RIEC Zeeland- West Brabant en de Taskforce Brabant-
Zeeland die gezamenlijk optrekken tegen ondermijning en georganiseerde misdaad. Een 
stagiair deed onderzoek naar de wijze waarop we het beste informatie kunnen bundelen en het 
vergroten van de bewustwording. In 2018 geven we dat verder vorm en inhoud. In 2017 
rondden we één Veerse ondermijningscasus af en loopt er nog een andere casus.
Geld

Doelstellingen

D.1.03 Regisseren van een veilige woon- en werkomgeving

Stand van zaken
U stelde de nota IV  begin 2017  vast. Daaropvolgend heeft de politie nog een toelichting 
gegeven op de behaalde resultaten 2016 en een doorkijk naar 2017. Er vonden enkele 
wijzigingen plaats bij onze wijkagenten. De diverse producten en activiteiten beschreven in de 
nota IV zijn in 2017 uitgevoerd. In 2018 bieden wij u een nieuwe nota IV aan voor de periode 
2019-2022.

Doelstellingen

D.1.04 Vaststellen van prioriteiten en inzet van de politie in Veere

Stand van zaken
We namen deel aan zes Basisteamdriehoek (BTD's) in 2017. De politie heeft begin 2017 een 
toelichting gegeven op de inzet en capaciteit van het team Walcheren. Er is krapte, maar de 
geplande en geprioriteerde werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden. Het BTD van april 
2017 stelde de jaarschijf 2017 vast. Het regionaal jaarverslag is opgesteld en aan u 
aangeboden. 
Geprioriteerde werkzaamheden zijn uitgevoerd. Onder andere inzet Rust aan de Kust. In de 
loop van 2017 startten we met het toewerken naar een nieuwe opzet van het jaarplan politie 



2018, gebaseerd op Walcherse prioriteiten. Het jaarplan 2018 is in de Basisteam driehoek van 
december 2017 vastgesteld. 
Het politie team Walcheren verhuist naar verwachting in 2020 naar een nieuw gezamenlijk 
bureau aan de Mortiere in Middelburg. 
 

Doelstellingen

D.1.05 Handhaven en toezicht houden op het naleven  van regels en wetten in de fysieke 
leefomgeving

Stand van zaken
Op basis van het IHUP 2017 voerden we alle geplande controles uit.  We besteedden extra 
aandacht aan de speerpunten in het IHUP. Kleine ergernissen door paardenpoep, 
hondenpoep, sluikstortingen etc. werden aangepakt. Ook aan de kwaliteit van het landschap 
gaven we extra aandacht door een vervolg te geven aan het project Mooi Veere. We voerden 
in het kader van Mooie Veere onder andere acties uit op de bedrijventerreinen Karreveld en 
Molenweg. Voor de handhaving 2e woningen maakten we extra uren vrij om meer objecten te 
controleren. In 2017 maakten we ook een plan om de juridische kwaliteit van handhaving te 
verbeteren en daarmee de slagkracht te vergroten. Dit plan voeren we in 2018 uit.

Maatregelen

1.006 Actueel houden Algemene plaatselijke verordening Veere (APV).

Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2017 

Kwaliteit
De APV 2017 treedt per 1 januari 2017 in werking. Vervolgens is de APV 2018 opgesteld en in 
de raad van 14-12-2017 aangenomen.

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-09-2014 
Doorlopend

Kwaliteit
We startten in 2017 met het opstellen van het IHUP 2018. 
Tijd
Het opstellen van het IHUP 2018 is niet gerealiseerd in 2017, dit loopt door in 2018.
Geld

1.009 Opstellen Jaarverslag Omgevingsrecht

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-02-2015 
Doorlopend

Kwaliteit
Het jaarverslag 2016 is gemaakt en in juli vastgesteld.
Tijd
Zie onder kwaliteit.
Geld

1.010 Uitvoeren actieplan kleine ergernissen

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Door de inhuur van extra zomerboa's hebben de eigen boa's meer aandacht kunnen besteden 
aan de kleine ergernissen.  De inhuurboa's deden voornamelijk het parkeertoezicht (Wet 
Mulder) en de eigen boa's hebben zich verdienstelijk gemaakt in hun kernen.  Ze hebben zich 



daarbij voornamelijk bezig gehouden met de kleine ergernis nummer 1 (honden- en 
paardenpoep) maar ook andere zaken die in hun kern afspeelden. Het op heterdaad 
betrappen van poepende honden en paarden is moeilijk maar er werd wel gecontroleerd of de 
mensen opruimmiddelen bij zich hadden. Ook werden er gesprekken aangegaan naar 
aanleiding van klachten.  Volgens de boa's is er een kentering te zien: minder klachten maar 
ook dat de mensen meer en meer reinigingsmiddelen bij zich hebben.   
 
Tijd
Er waren 1386 uren gepland en de boa's hebben  1363 uren geschreven op het product kleine 
ergernissen.
Geld

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken

Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-04-2017 

Kwaliteit
Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet Vergunningverlening Toezicht en 
Handhaving . In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken. Daarnaast moet u 
als gemeenteraad een verordening vaststellen waarin het landelijke kwaliteitsniveau is 
vastgelegd of waarin staat  uitgelegd waarom we aan één of meerdere criteria niet (volledig) 
voldoen. Het voldoen aan sommige criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met 
andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten samen de verordening VTH voor 
waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere 
gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria kunnen 
we uitleggen waarom wij hieraan niet volledig voldoen. Als de Zeeuwse gemeenten in principe 
overeenstemming hebben over de voorgestelde verordening dan leggen wij u deze voor Veere 
voor.
Geld
Op dit moment (januari 2017) is nog geen inschatting te maken van het eventueel benodigde 
budget voor het verbeterplan.



Beleidsindicatoren

Programm
a

Nr Indicator Eenhei
d

Bron Jaar 
waarop 

cijfer 
betrekkin

g heeft

Cijfer 
Veer

e

Cijfer 
Zeelan

d

Beschrijving

Veiligheid 6 Verwijzingen 
Halt

per 
10.000 
inw. 12-
17 jr

Bureau Halt 2016 127 164 Het aantal 
verwijzingen 
naar Halt, per 
10.000 inwoners 
in de leeftijd van 
12-17 jaar.

Veiligheid 7 Harde kern 
jongeren

per 
10.000 
inw.

Korps 
Landelijke 
Politiedienste
n (KLPD)

2014 0,9 1,2 Het aantal 
hardekern 
jongeren, per 
10.000 inwoners 
in de leeftijd van 
12-24 jaar.

Veiligheid 8 Winkeldiefstallen aantal 
per 
1.000 
inwoner
s

CBS - 
Geregistreer
de 
criminaliteit & 
Diefstallen

2016 0,2 1,6 Het aantal 
winkeldiefstallen 
per 1.000 
inwoners.

Veiligheid 9 Geweldsmisdrijv
en

aantal 
per 
1.000 
inwoner
s

CBS - 
Geregistreer
de 
criminaliteit & 
Diefstallen

2016 2,7 4,8 Het aantal 
geweldsmisdrijve
n, per 1.000 
inwoners. 
Voorbeelden van 
geweldsmisdrijve
n zijn seksuele 
misdrijven, 
levensdelicten 
zoals moord en 
doodslag en 
dood en 
lichamelijk letsel 
door schuld 
(bedreiging, 
mishandeling, 
etc.).

Veiligheid 10 Diefstallen uit 
woning

aantal 
per 
1.000 
inwoner
s

CBS - 
Geregistreer
de 
criminaliteit & 
Diefstallen

2016 3,2 1,9 Het aantal 
diefstallen uit 
woningen, per 
1.000 inwoners.

Veiligheid 11 Vernielingen en 
beschadigingen 
(in de openbare 
ruimte)

aantal 
per 
1.000 
inwoner
s

CBS - 
Geregistreer
de 
criminaliteit & 
Diefstallen

2016 4,1 5,6 Het aantal 
vernielingen en 
beschadigingen, 
per 1.000 
inwoners.

Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten 2.239 2.316 2.385 69
Baten 40 76 88 12
Resultaat -2.199 -2.240 -2.297 -56

Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting primitief Begroting na wijziging Rekening Resultaat
Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.671 1.668 1.669 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 567 648 716 68
Totaal Lasten 2.239 2.316 2.385 69
Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5 5 5 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 35 71 83 12
Totaal Baten 40 76 88 12
Resultaat -2.199 -2.240 -2.297 -56

Prioriteitenplanning

Prioriteit I/S/E Budget/investering Realisatie Toelichting

Bijdrage Veiligheidsregio (begroting 
2016) S 26 26 Besteed in 

2017.

Bijdrage Veiligheidsregio (begroting 
2017) E 15 15 Besteed in 

2017.

     

I=investering, S=structureel en E=eenmalig




