
1. Veiligheid



In Veere kun je veilig wonen, werken en recreëren. In dit programma staat hoe we dat zo houden.

D.1.01 We zijn goed voorbereid en georganiseerd bij een ramp of crisis.
We hebben een actueel Regionaal Crisisplan. We benoemden medewerkers die bij een ramp of crisis 
een rol hebben. In een inrichtingsplan is beschreven hoe we van een normale situatie omschakelen 
naar een crisissituatie en welke faciliteiten we nodig hebben. Medewerkers met een rol bij een ramp of 
crisis oefenen en trainen jaarlijks. Voor bevolkingszorg is er een piket, zodat we bij een incident direct 
bereikbaar en inzetbaar zijn.
We zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zeeland. Een samenwerkingsverband van dertien 
gemeenten. Samen zorgen we voor de lokale en regionale brandweerzorg, Geneeskundige 
hulpverlening (GHOR), coördinatie van Bevolkingszorg en een gezamenlijk meldkamer.

Stand van zaken
Medewerkers nemen deel aan de trainingen en opleidingen die worden aangeboden door de 
Veiligheidsregio. Een van de piketmedewerkers heeft met succes de opleiding Officier van 
Dienst Bevolkingszorg gehaald. 
De Secretaris volgt dit jaar nog een training en medewerkers en bestuurders nemen deel aan 
een Themadag. Begin oktober is er nog een bestuurlijke oefening.

D.1.02 Veere blijft in 2019 een veilige gemeente met een criminaliteitsindex 
lager dan 50.
We streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast 
dit veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden. De 
criminaliteitsindex van Waarstaatjegemeente.nl geeft een totaalbeeld van de veiligheid in een 
gemeente. In 2016 scoorden we 46 op een schaal van 100. In 2013 hadden we criminaliteitsindex van 
103. Het landelijk gemiddelde is 81.

Stand van zaken
De criminaliteitsindex laat nog steeds de cijfers van 2016 zien. Dat vinden we wel erg gedateerd. 
In de vastgestelde nota Integrale veiligheid gebruiken we de AD Misdaadmeter als instrument 
voor een algemeen veiligheidsbeeld. 
Veere AD Misdaadmeter (bron: Algemeen Dagblad) 2015 2016 2017 2018
Ranking 223 239 353 264
Score NB 11,23 5,72 7,37

  
Er vonden enkele misdrijven plaats (overval Hrieps, misdrijf Oostkapelle, ongeval speedboot) die 
landelijk nieuws werden en een forse  impact hadden. De woninginbraken zijn nog steeds laag 
en in tegenstelling tot vorig jaar waren er ook nauwelijks auto inbraken. 
De AD Misdaadmeter komt uit in het 4e kwartaal 2019.

D.1.03 In 2019 is de leefomgeving van de gemeente schoon, veilig, gezond en 
mooi.
We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht en handhaving en het stellen van 
regels.
Er is extra formatie voor het tweede woningbeleid (administratief en toezichthouder) en voor 
toezichthouders Milieu. In de begroting nemen we € 185.000 hiervoor op.

Stand van zaken
De toezichthouders milieu en tweede woningbeleid zijn in hun nieuwe functie werkzaam. De 
administratief juridisch medewerkster is begonnen en dat loopt goed. Er komen door de 
vele controles veel meldingen binnen .    

Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000



 Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 
2019

Begrotingswijzigingen 2e burap 
2019

Begroting na wijziging 2e burap 
2019

Lasten -2.656 -1 -2.658

Baten 93 12 105

Resultaat -2.563 11 -2.552

Financiële analyse

Er zijn geen afwijkingen groter dan € 25.000.


