
2e Bestuursrapportage 2019







Inhoudsopgave
2e Bestuursrapportage 2019...................................................................................................................1
Inhoudsopgave........................................................................................................................................4
Financieel beeld ......................................................................................................................................5
0. Bestuur en ondersteuning ...................................................................................................................7
1. Veiligheid...........................................................................................................................................10
2. Verkeer, vervoer en waterstaat .........................................................................................................12
3. Economie ..........................................................................................................................................15
4. Onderwijs ..........................................................................................................................................17
5. Sport, cultuur en recreatie .................................................................................................................20
6. Sociaal Domein .................................................................................................................................25
7. Volksgezondheid en milieu................................................................................................................28
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)...................................30
Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................................35

Overzicht algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................36
Onvoorzien en overige baten en lasten ............................................................................................37
Vennootschapsbelasting ...................................................................................................................39
Mutaties reserves..............................................................................................................................40

Overhead...............................................................................................................................................42
Paragraaf bedrijfsvoering ......................................................................................................................44
Paragraaf duurzaamheid.......................................................................................................................45



Financieel beeld

De bestuursrapportage bestaat uit een tweetal onderdelen die we samengevoegd hebben in één 
rapportage:
- beleidsrapportage;
- financiële rapportage.
 
In de beleidsrapportage rapporteren we over de stand van zaken op het niveau van doelstellingen 
(wat willen we bereiken?). 

Met de financiële rapportage brengen we u, conform de financiële verordening, op de hoogte van de 
volgende zaken:
- financiële mutaties op lopende budgetten;
- nieuwe voorstellen van het college.

Toelichting begrotingswijzigingen

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 6 t/m 9 goed te keuren. Hieronder staat 
kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze 
rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot 
het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000. 
 
Begrotingswijziging 6
Betreft nieuwe voorstellen vanuit het college.
 
Begrotingswijziging 7
Deze wijziging betreft mutaties die per saldo geen resultaat geven. De mutaties bevatten dus een 
dekking.
 
Begrotingswijziging 8
De wijziging heeft betrekking op bijstelling van lopende budgetten. 
 
Begrotingswijziging 9
De wijziging bevat mutaties op de prognose van de in exploitatie genomen gronden voor het jaar 
2019.
 
Leeswijzer
Een positief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.
Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.
Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere last of hogere bate.
Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een last of lagere bate.



Overzicht begrotingswijzigingen

Begroting voor wijziging Begr.wijz 6,7,8 en 9 Begroting na wijziging

Overzicht van baten en lasten (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Bestuur en ondersteuning 2.293 3.630 1.337 146 -192 -338 2.439 3.438 998

Veiligheid 2.656 93 -2.563 1 12 11 2.658 105 -2.552

Verkeer, vervoer en waterstaat 6.281 408 -5.873 86 187 101 6.367 595 -5.772

Economie 2.272 8.846 6.574 -535 -150 385 1.737 8.696 6.959

Onderwijs 2.718 732 -1.986 -97 27 124 2.622 759 -1.863

Sport, cultuur en recreatie 10.029 1.416 -8.612 -987 -446 541 9.042 971 -8.072

Sociaal domein 25.960 11.296 -14.664 486 215 -272 26.446 11.511 -14.935

Volksgezondheid en milieu 7.203 6.373 -830 83 60 -23 7.285 6.432 -853

Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing 13.522 10.965 -2.557 -5.923 -5.566 357 7.598 5.399 -2.200

Overhead 9.652 188 -9.464 -246 29 274 9.406 216 -9.190

Algemene Dekkingsmiddelen 413 32.264 31.851 462 1.107 645 874 33.370 32.496

Onvoorzien 83 0 -83 -62 0 62 21 0 -21

Overige baten en lasten -588 0 588 519 295 -224 -70 295 364

Vennootschapsbelasting 0 0 0 -7 0 7 -7 0 7

Geraamd totaal van baten en lasten 82.493 76.210 -6.282 -6.073 -4.423 1.650 76.420 71.787 -4.632

Reserves 1.597 7.879 6.282 560 -1.090 -1.650 2.157 6.789 4.632

Subtotaal 1.597 7.879 6.282 560 -1.090 -1.650 2.157 6.789 4.632

Totaal 84.089 84.089 0 -5.513 -5.513 0 78.576 78.576 0



0. Bestuur en ondersteuning

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het 
college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

D.0.01 In 2019 groeit de klantwaardering van ondernemers over onze 
dienstverlening met 0,2 ten opzichte van 2017.
Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score van 6,5. In 2019 herhalen 
we dit onderzoek.

Stand van zaken
Het voor dit jaar geplande klantonderzoek (burgerpeiling en ondernemerspeiling) voeren we de 
tweede helft van dit jaar uit. Resultaten van dit onderzoek komen beschikbaar op de website 
waarstaatjegemeente.nl.

D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van 
onze inwoners blijft minimaal op het niveau van 2017.
Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score:

 bezoekers balie 8,3
 inwoners 7,1

Bij bezoekers balie gaat het om klanten die een product aanvragen en/of ophalen bij een bezoek aan 
het gemeentehuis.
Bij inwoners gaat het om een uitgebreid onderzoek naar diverse thema's: het woon- en leefklimaat, de 
relatie inwoner-gemeente en de gemeentelijke dienstverlening.
In 2019 herhalen we dit onderzoek.

Stand van zaken
Het klantonderzoek staat gepland voor het tweede halfjaar. Resultaten van het onderzoek 
komen beschikbaar op de website waarstaatjegemeente.nl

D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur 
waarbij integriteit een belangrijk thema is. In 2019 is de integriteitsorganisatie 
een feit.

Stand van zaken
In mei hebben we een coördinator integriteit aangesteld die opereert vanuit de nieuw 
gevormde cluster Governance. 

Op bestuurlijk niveau hebben wij inmiddels twee concept gedragscodes opgesteld: een voor 
de politieke ambtsdrager en een voor het dagelijks bestuur. Daarnaast hebben wij acties 
gedefinieerd om het integriteitsbeleid verder te concretiseren.  Hieronder vallen het opstellen 
van werkafspraken en het verder stimuleren van het integriteitsbewustzijn. 
Verder organiseren wij activiteiten om integriteit verder te verankeren in de ambtelijke 
organisatie. Deze activiteiten bestaan uit: 

 een sessie integriteit onder leiding van de gemeentesecretaris waarin wij de 
gedragscode bespreken en ingaan op integriteitsvalkuilen. Ook behandelen wij 
informatiebeveiliging en privacy vanwege de raakvlakken met integriteit;

 een online integriteitsmodule waarin medewerkers een aantal dilemma’s 
beantwoorden en

 aansluitend een werkoverleg om de relevante dilemma’s te bespreken.

Dit traject doorloopt elke medewerker in de periode oktober 2019 – februari 2020. 
 
 

D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de 
gemeenschappelijke regelingen.
Als zelfstandige gemeente gaat Veere alleen nieuwe samenwerkingsverbanden aan als dit onze 
kwaliteit verbetert, minder kosten geeft en onze kwetsbaarheid vermindert.



We vergroten de grip op bestaande gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk.

Stand van zaken
Per 1 mei hebben wij de functie van businesscontroller (in combinatie met die van coördinator 
integriteit) ingevuld binnen de nieuwe cluster Governance. Deze cluster speelt een belangrijke 
rol in het proces van het vergroten van de grip op gemeenschappelijke regelingen en het 
toegroeien naar het zelf kunnen afgeven door ons college van een rechtmatigheidsverklaring 
die we richting 2021 conform nieuwe regelgeving zelf moeten kunnen afgeven.  Dit 
gebeurt aan de hand van een concreet uitvoeringsplan. Hierin is o.a. voorzien dat we een 
governance model invoeren dat we gebruiken  voor de aansturing (inclusief  financiële grip) 
van verbonden partijen,  Dit leggen we in het 1e kwartaal 2020 voor aan de raad.  
 

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 -2.293 -146 -2.439

Baten 3.630 -192 3.438

Resultaat 1.337 -338 998

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000.

Mutatie Toelichting: Bedragen x € 
1.000

  Lasten Baten

Uitbreiding griffie Zoals besloten in de werkgeverscommissie en het 
presidium zijn de arbeidsuren van de plaatsvervangend 
griffier/commissiegriffier op de griffie uitgebreid. Dekking 
komt gedeeltelijk uit de bestaande vacaturegelden en 
gedeeltelijk uit het centrale personeelsbudget.

36  

Aanstelling griffier De nieuwe griffier is per 1 mei 2019 in dienst getreden en 
de lasten dekken we uit de bestaande vacaturegelden.

59  

Raadsvergoedingen Vanwege gewijzigde wetgeving stijgen de 
raadsvergoedingen voor kleine gemeenten.  We 
ontvangen hier ook gelden voor uit de algemene 
uitkering.

63  

Opleidingskosten In de begroting was geen budget geraamd voor 
opleiding, training en coaching van het college. Dit 
ramen we nu bij. 

25  

Reisdocumenten De termijn voor het aanpassen/vernieuwen van de 
(reis)documenten is verruimd van 5 naar 10 jaar. 
Hierdoor vallen de opbrengsten uit leges lager uit. Als 
gevolg hiervan ramen we ook lagere uitgaven voor de 
doorbetaling van het rijksgedeelte van de leges.

-17 -83

Leegstaande 
gemeentelijke 
gebouwen

We corrigeren de begrote kapitaallasten op deze rubriek. 
Deze lasten zijn niet juist verwerkt in de primitieve 
begroting.

-26  



Opbrengst 
parkeergelden

De opbrengsten blijven tot nu achter bij het geraamde 
bedrag. Op basis van ervaringscijfers van de afgelopen 
jaren ramen we de opbrengsten af.

 -102



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.



2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen, 
parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen 
verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook 
duurzaamheidsaspecten zijn daarbij in evenwicht. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. 
Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen.
Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan 
de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is 
onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit 
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

Stand van zaken
We hebben alle mogelijke locaties in beeld gebracht. Het concept fietsparkeerplan is 
besproken met alle stads- dorpsraden en ondernemersverenigingen en is in september 
vastgesteld door B&W.  Waar mogelijk hebben we de uitvoering al mee laten liften met de 
reconstructie van wegen, 't-Groentje is hier een mooi voorbeeld van. In de winter van 2019 - 
2020 voeren we de overige werkzaamheden uit.  

D.2.02 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie en zijn beleidsdoelen opgenomen. 
Deze bepalen in grote lijnen hoe we om gaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het 
uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren.

Stand van zaken
De looptijd van het GVVP beslaat een periode van 10 jaar. Met de raad is afgesproken dat we 
het GVVP voor een eerste keer evalueren in 2019. Omdat we nog volop bezig zijn met de 
uitvoering is het (nog) niet goed mogelijk om te meten of we al aan de beleidsdoelen voldoen. 
Deze eerste evaluatie is krijgt dan ook meer het karakter van een voorgangsrapportage. We 
bespreken de voortgang ook met de stakeholders, deze gesprekken moeten nog gestart 
worden.

D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het 
wegencategoriseringsplan ingericht.
De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik 
door ontwikkelingen zoals:
- nieuwbouw
- veranderde verkeerstromen
- veranderde functie
- technische veroudering
Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het 
wegbeheerprogramma.

Stand van zaken
We richten diverse straten/wegen volgens het GVVP opnieuw in. 

D.2.04 In 2022 wordt het openbaar vervoer 15% meer gebruikt door inwoners 
en toeristen.
We zetten ons in voor een beter gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat er goede routes 
moeten liggen, bushaltes toegankelijk zijn en overlast moet worden voorkomen. We richten ons niet 
alleen op het traditionele openbaar vervoer maar kijken naar slimme combinaties tussen verschillende 
vervoersvormen. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen 
en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

Stand van zaken
We werken mee aan het onderzoek naar integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. 
De aanpassingen aan de bushaltes in Oostkapelle, Westkapelle, Grijpskerke en Domburg zijn 
gereed. We hebben de buurtbus Walcheren gepromoot door gratis ritten aan te bieden in juni. 



We hebben gesprekken gevoerd met Connexxion en de Provincie over het verbeteren van de 
aansluiting van de bus op de trein. De dienstregeling van Connexxion is hierop in september 
aangepast.

D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus
Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke 
beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau 
van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per 
beheerplan informatie over:
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.
Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren, dan 
formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.

Stand van zaken
Door het mooie weer in het voorjaar zijn het groeiseizoen en het toeristenseizoen vroeg 
begonnen. We zijn daarom al vroeg in het jaar begonnen met maaien van het 
gras, onkruidbestrijding en extra zwerfvuilrondes om het afgesproken niveau te halen. Omdat 
het ook droog is konden we de groei in het algemeen goed bijhouden. We verwachten wel 
meer schade door droogte, vooral vaste planten en bomen hadden het zwaar. In  juni 
is de eerste kwaliteitscontrole uitgevoerd. De resultaten waren conform de gemaakte 
afspraken, met uitzondering van onkruid op verharding. Dit onderdeel van de openbare ruimte 
vergt door het verbod op chemische middelen veel extra aandacht. In september houden we 
de tweede inspectie.    

D.2.06 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, 
bedrijven en toeristen.
In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het 
noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, 
ondernemers en toeristen.

Stand van zaken
De onderzoeken voor leefbaarheid, parkeren en verkeerstromen lopen en we verwachten in 
september de eerste resultaten.  Daarnaast voeren we gesprekken met belanghebbenden 
over de gewenste toekomstige situaties. Dit als voorbereiding op de nog op te stellen nota 
parkeren.

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 -6.281 -86 -6.367

Baten 408 187 595

Resultaat -5.873 101 -5.772

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000.
 

Mutatie: Toelichting:
Bedragen x € 

1.000



  Lasten Baten

Verkeerszaken We hebben een medewerker ingehuurd ter 
overbrugging van de invulling van de vacature 
beleidsmedewerker verkeer en parkeren.  We dekken 
de lasten uit de bestaande vacaturegelden. 

36  

Parkeerbeleid In 2017 heeft de raad een budget van € 60.000 
beschikbaar gesteld voor onderzoek naar 
samenwerking strand en parkeren met het Waterschap 
en de gemeente Vlissingen. De gesprekken hierover 
leidden niet tot resultaat. Wel is er inmiddels een 
afspraak over de huur van parkeerterreinen van het 
waterschap. Voorgesteld wordt een deel van dit budget  
in te zetten voor de nota parkeren. 

35  

Openbare 
verlichting

Het contract met de leverancier voor het onderhoud van 
de openbare verlichting is  in verband met niet gekomen 
verplichtingen opgezegd. De vergoeding die we hiervoor 
ontvangen zetten in voor het onderhoudsbudget. 

86 86

Kabels en 
leidingen

In 2019 worden er hogere kosten voor het aanleggen 
van kabels en leidingen gemaakt.  Deze kosten 
berekenen we door waardoor we het budgettair neutraal 
verwerken. 

116 116

Wegreconstructies Betreft het doorschuiven van de kapitaallasten naar 
2020 doordat de investeringen voor de Bouvelard Hoge 
hill en Stenen Toko in Domburg nog niet volledig 
afgerond zijn.

-38  

Fietsparkeren Uitvoering van  de maatregelen voor het fietsparkeren 
zijn dit jaar gestart. Omdat het een groot project is, loopt 
de uitvoering volgend jaar door. 

-80  

 



3. Economie

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor de 
werkgelegenheid en de leefbaarheid. Kernwoorden zijn:

 Vitaliteit
 innovatie
 tekorten op de toeristische arbeidsmarkt
 behoud van onze kernkwaliteiten.

Recreatie & toerisme, landbouw en het MKB zijn onze economische pijlers. De bestedingen van onze 
toeristen zorgen voor een hoog voorzieningenniveau binnen onze gemeente. De balans tussen het 
toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen speelt een grote rol. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. 
Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang.

D.3.01 In 2019 is er inzicht in een gezonde balans tussen een duurzame en 
vitale economie en leefbaarheid.
Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Veere. De groei van het toerisme 
legt ook een beslag op de leefbaarheid van de kernen. We evalueren het bestaande beleid en zetten 
dit af tegen de huidige ontwikkelingen.

Stand van zaken
In het eerste kwartaal van 2019 hebben 5.200 inwoners uit de gemeente Veere de vragenlijst 
omtrent toerisme en leefbaarheid ontvangen. Op 18 maart 2019 was de sluitingsdatum. Het 
Kenniscentrum Kusttoerisme gaat de resultaten analyseren. 
De gegevens van de metingen van de verkeerintensiteit, parkeerdruk zijn opgeleverd. De 
gegevens van de recreatieve verblijfsaccommodaties in Veere zijn onderverdeeld naar de 
Veerse typologieën. Tevens ontwikkelen we momenteel beleid voor recreatief kamerverhuur. 
En op 5 maart 2019 heeft het college ingestemd om te starten met de eerste stap in het proces 
om nieuw ERT beleid te ontwikkelen.

D.3.02 We ondersteunen de ontwikkeling van de toeristische sector en houden 
de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil.
Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het 
toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame 
projecten. De reputatie komt ook aan bod in de maatregel 3.011: ‘We voeren in 2019 een onderzoek 
uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme’.

Stand van zaken
Het feitenonderzoek naar de balans tussen leefbaarheid en recreatie & toerisme is in volle 
gang. In december worden de resultaten ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 
Op 29 oktober wordt de raad als eerste geïnformeerd over de resultaten. 
De samenwerking met de toeristische sector is goed.

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 -2.272 535 -1.737

Baten 8.846 -150 8.696

Resultaat 6.574 385 6.959

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000.
 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000



  Lasten Baten

Duurzame 
mobiliteit

Er zijn voorlopig geen concrete plannen voor het project 
duurzame mobiliteit. We ramen de budgetten af, evenals de te 
verwachten bijdragen van derden. Het saldo laten we 
terugvloeien in de algemene reserve.

-282 -150

Project 
ecoferium

Het project ecoferium is niet doorgegaan. We stellen voor om de 
beschikbare middelen vrij te laten vallen en terug te laten 
vloeien in de algemene reserve.

-260  



4. Onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's 
graag zo dicht mogelijk bij  de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan 
in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet 
kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de 
arbeidsmarkt van belang.

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs 
en mbo verloopt in 2019 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder 
taalachterstand of schooluitval.
Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat 
kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar 
de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage 
taalachterstand meten we via de monitor Voor- en vroegschoolse educatie en het percentage 
schooluitval meten we via de projecten Voortijdig schoolverlaten.

Stand van zaken
In het kader van de voorschoolse educatie krijgen peuters met een taalachterstand een 
programma aangeboden met als doel deze achterstand weg te werken. Er wordt tussen de 
peuteropvang en basisonderwijs samengewerkt. Er vindt vanuit de peuteropvang een 
zogeheten warme overdracht aan het basisonderwijs plaats. Het blijkt dat verre weg de meeste 
peuters door middel van het programma de achterstand kunnen wegwerken . Mocht er een 
peuter waarvan nog sprake is van een achterstand bij de overdracht aan de basisschool, dan 
volgt er een programma vroegschoolse educatie. Dit programma wordt in groep 1 en 2 
aangeboden.

D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is fysiek toegankelijk voor alle 
leerlingen die les krijgen op die school.
We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Het gebouw mag hiervoor geen 
belemmering zijn. Daarom kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast moeten worden, zodat 
ook gehandicapte kinderen het gebouw in kunnen. Dit voorkomt dat kinderen naar een verder weg 
gelegen school moeten.

Stand van zaken
De actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) verloopt conform planning. 
Op 13 september 2019 bespraken wij een ontwerp concept  met de schoolbesturen in het Op 
 Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). De schoolbesturen stemde in met de voorstellen, 
behoudens één voorstel waar 1 schoolbestuur het niet mee eens is. Wij werken dit uit in een 
voorstel voor de commissie en gemeenteraad van 6 november 2019. 
Wij ontvingen in 2019 geen aanvragen van schoolbesturen voor aanpassing van 
schoolgebouwen. 
 

D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2019 aan hun wettelijke taak voldoen.
Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsinspectie controleert of 
de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld 
op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

Stand van zaken
Met de scholen zijn afspraken gemaakt over de inzet van de gemeentelijke middelen in voor 
onderwijsbegeleiding De scholen kopen bij respectievelijk RPCZ en Driestar Educatief 
diensten in. De afspraak met de scholen is dat zij ook ten minste het zelfde bedrag als de 
gemeentelijke bijdrage voor schoolbegeleiding inzetten. De uitvoering van de leerplicht is bij 
het RBL ondergebracht. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen 
bij bijvoorbeeld verzuim van een leerling. Er vindt regelmatig afstemming plaats over de 
voortgang van passend onderwijs. Scholen en de samenwerkingsverbanden zijn 
verantwoordelijk voor passend onderwijs. De afstemming vanuit de gemeente richt zich op de 
zorg. 



 

D.4.04 In 2019 kennen alle laaggeletterde volwassen inwoners de verschillende 
taallessen in onze gemeente.
Ook in Veere wonen mensen die laaggeletterd zijn. Wanneer we uitgaan van het landelijk percentage, 
heeft ongeveer 20% van onze inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Dit 
verkleint de kans op werk en/of sociale contacten. Samen met Middelburg en Vlissingen bieden we 
deze mensen op een laagdrempelige manier de kans hun taalvaardigheid te vergroten.

Stand van zaken
Met het taalhuis zijn afspraken gemaakt over de activiteiten die zij op Walcheren leveren. Met 
Scalda maakten we afspraken over de inzet van de middelen van de Volwasseneducatie. Dit 
zijn Rijksmiddelen en die verplicht moeten worden ingezet voor de formele taallessen. En met 
het bestuur van Stichting Kinderopvang Walcheren zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit 
van peuteropvang en voorschoolse opvang.

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 -2.718 97 -2.622

Baten 732 27 759

Resultaat -1.986 124 -1.863

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000.
 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000

  Lasten Baten

BBS Onderdak, 
Biggekerke

Doordat de afronding van het gebouw nog niet 
volledig gerealiseerd was voor 1 januari 2019 start de 
afschrijving een jaar later. Daarom corrigeren we de 
begrote kapitaallasten op deze rubriek. 

-42  

BBS  
Bergpadschool, 
Grijpskerke

We corrigeren de begrote kapitaallasten op deze 
rubriek. Deze lasten zijn niet juist verwerkt in de 
primitieve begroting.

-53  

Leerlingenvervoer De kosten en nog te verwachten kosten voor het 
leerlingenvervoer 2019 liggen hoger dan het budget 
wat geraamd is. We zien hierin een jaarlijkse 
terugkerend patroon. We bekijken ieder jaar de 
ontwikkeling en passen het budget incidenteel aan. 
De totale uitgaven liggen in de lijn van 2018.

90  

Peuterspeelzaalwerk 
en VVE

Met ingang van 2018 kennen we de harmonisatie. Als 
gevolg hiervan hebben we de subsidie voor 
peuterspeelzaalwerk kunnen verlagen. We kozen 
ervoor om het budget (nog) niet af te ramen i.v.m. de 
mogelijkheid om nieuwe aanbieders ook te 
subsidiëren. Dit blijkt in 2019 niet het geval te gaan 
zijn waardoor we het budget voor 
peuterspeelzaalwerk af kunnen ramen met  € 

-188  



122.755. Daarnaast is rijksbijdrage 2019 voor 
onderwijsachterstandenbeleid opgehoogd van € 
65.000 naar € 97.000.  Ook laat de subsidie aanvraag 
voor VVE van de KOW wat minder kosten zien dan 
begroot waardoor we het budget kunnen verlagen.



5. Sport, cultuur en recreatie

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en 
bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale 
samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter 
bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en 
media (bibliotheek en lokale omroep). 
Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het 
welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te 
genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.   
Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, 
bestedingen, voorzieningene.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, 
herstructurering, verduurzaming en samenwerking . Niet alleen binnen maar juist ook met andere 
sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de 
vitaliteit van deze sectoren.  
 

D.5.01 Het aantal en de soort sportaccommodaties passen bij de behoefte.
Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente heeft verschillende 
binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzaal, sporthal). Onder de buitensport vallen vooral de 
voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Ook hebben we een openluchtzwembad in Serooskerke.
We zien een aantal ontwikkelingen:

- Het aanleggen van kunstgras is een van de ontwikkelingen binnen de buitensport. De aanleg hiervan 
moet voldoen aan de NOC*NSF-normen. 
- Buitensportverenigingen werken (meer) samen. Als dit tot een fusie leidt, moeten we keuzes maken 
over het aantal en de omvang van de buitensportaccommodaties. Ook deze moeten voldoen aan de 
NOC*NSF-normen.
We willen het onderhoud en de renovatie van de buitensportaccommodaties (voetbal, tennis, korfbal) 
volledig privatiseren.
Voor het zwembad staan in 2020 grote investeringen op de planning om het te moderniseren en te 
verduurzamen.
Alle buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) onderhouden zelf hun kleedkamers en kantine. 
De tennisverenigingen zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen. Het onderhouden 
en renoveren van de voetbalvelden verzorgt de gemeente (met uitzondering van voetbalcomplex 
Veere).

Stand van zaken
Het eerste kwartaal van 2019 hebben we (verder) gewerkt aan de volgende twee taken: 
- Toekomstvisie zwembad. 
Dit wordt meegenomen in het Maatschappelijk Vastgoed. 
- Privatisering veldonderhoud 
Op 13 maart 2019 hebben we tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere een toelichting 
gegeven op de taken en de financiën veldonderhoud. Voor 1 juni 2019 laten de 
voetbalverenigingen weten of ze verder willen werken aan privatisering veldonderhoud. We 
hebben nog geen formele reactie ontvangen. 
Daarnaast speelt dat VV Domburg en VV Oostkapelle en sportvereniging DOK per 1 juli 2019 
wilden fuseren tot 1 vereniging. Deze datum is uitgesteld. Ze werken aan de vorming van een 
nieuw bestuur. De stuurgroep met de werkgroepen zijn initiatiefnemer en regievoerder van het 
fusieproces;
de gemeente ondersteunt bij de uitwerking van hun plannen. De stuurgroep maakt een plan 
met alternatieven.

D.5.02 Het percentage Veerse inwoners dat tenminste 1 dag per week sport is 
55% in 2020.
De raad heeft in december 2015 de sportnota vastgesteld: ‘Veere beweegt mee!’ In deze nota staan 3 
speerpunten:

 Omgeving en faciliteiten
De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.



 Toegankelijk beweegaanbod
Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn

 Samenwerking
Door samen te werken kunnen organisaties zichzelf en elkaar versterken zodat ze 
levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.

De sportprojecten en -activiteiten moeten bijdragen aan deze speerpunten, net als aan de nota 
Gezondheidsbeleid 2018-2021.
Bij de uitvoering van de sportnota en de nota gezondheid werken we samen om overgewicht aan te 
pakken. Sport kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door een (toegankelijk) beweegaanbod en 
activiteiten op het gebied van leefstijl. Ook stimuleren we dat organisaties op het gebied van sport, 
welzijn, onderwijs en gezondheid en ondernemers samenwerken om onze speerpunten uit te voeren.

Stand van zaken
We hebben voor 2019 een uitvoeringsprogramma sport opgesteld. 
- Proces 
Het uitvoeringsprogramma hebben we op 28 februari ter kennisname aan de raad toegestuurd. 
Dit was volgens planning. Het opstellen van het programma hebben we samen met de 
klankbordgroep sport gedaan. Zij heeft hierin een adviserende rol. 
- Inhoud 
Een groot deel van deze activiteiten zijn in uitvoering. Ze leveren een bijdrage aan de drie 
speerpunten. 
-Zeeuws Sportakkoord 
Verder ontvangen wij in de jaren 2019 tot en met 2021 elk jaar € 20.000 voor de uitvoering van 
het Sportakkoord. In maart 2019 is het Zeeuws Sportakkoord vastgesteld. Aan de hand van dit 
akkoord vertalen we deze ambities naar de Veerse situatie. Dit doen we samen met de 
klankbordgroep sport. Tijdens het overleg van 9 september 2019 hebben wij samen met de 
klankbordgroep de Veerse speerpunten vastgesteld.

D.5.03 Cultuur draagt positief bij aan: de leefbaarheid van de kernen,  de 
plaatselijke economie en de ontwikkeling van leerlingen.
De samenleving is in transitie. De rol van de gemeente verandert. Wij willen de rol oppakken die nodig 
is om de doelstelling te bereiken. Dat doen we samen met een klankbordgroep met 
vertegenwoordigers van de sectoren economie, zorg, toerisme en recreatie en onderwijs.

Stand van zaken
In april stemde de raad in met de aanbevelingen van de klankbordgroep en gaf opdracht deze 
uit te werken. Met een interne werkgroep zijn we hier mee aan de slag gegaan.  We planden 
een gesprek met extern deskundigen op het gebied van cultuureducatie. In september plannen 
we een overleg met Erfgoed Zeeland en de musea in Veere.  We verwerken de informatie uit 
deze gesprekken in de agenda.  Er is op Zeeuws niveau een initiatief voor het realiseren van 
een culturele agenda. We maken afspraken om hier bij aan te sluiten. De agenda voor de 
komende vier jaar is bijna gereed.

D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten 
en kunnen genieten van kunst en cultuur.
Hieronder verstaan we beeldende kunst, muziek, toneel, dans en zang. Maar ook historische 
gebruiken, gewoonten en tradities. Het accent ligt op deelname aan de activiteiten door 
basisschoolkinderen.

Stand van zaken
We realiseren in overleg met de dorpsraad en de kunstadviescommissie een kunstwerk in 
Gapinge. Uit 4 schetsontwerpen selecteerde de kunstadviescommissie er 2.  Inwoners van 
Gapinge kunnen kiezen welk kunstwerk het beste bij Gapinge past.  We verleenden subsidies 
aan professionele kunstinstellingen en amateurkunstverenigingen.  We verleenden ook 
subsidies cultuurbehoud. Een aantal projecten kregen een eenmalige  subsidie.   Alle 
basisscholen nemen deel aan het project Heel Veere Speelt. Er is een samenwerking met de 
scholen, muziekverenigingen en de Zeeuwse Muziekschool.  10 basisscholen doen mee met 
het landelijke project Meer Muziek in de Klas, hiervoor verleenden we ook een deel van de 
subsidie.



D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de 
toekomst, op een financieel duurzame manier.
Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie, 
archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken.Met financieel 
duurzaam bedoelen we dat het behoud voor een langere periode geregeld is. We werken samen met 
andere gemeenten en verwerven subsidies

Stand van zaken
In samenwerking met het Zeeuws Archief maken we de oude archieven en de kunstcollectie 
van Veere toegankelijk voor alle mensen die in Veere verblijven.  Daarnaast adviseren wij u 
over de kwaliteitsverbetering en subsidiëring  bij Marie Tak van Poortvlietmuseum. We 
subsidiëren activiteiten op het gebied van erfgoed. Cultureel erfgoed maakt ook onderdeel uit 
van de nieuwe visieontwikkeling. We subsidieerden o.a. het project waarbij de invasie van de 
Engelsen in Veere werd herbeleefd.

D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld 
eisen voor de beeldkwaliteit
Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we 
afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over 
het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u 
per beheerplan informatie over:
- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang
Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die 
op onder deze doelstelling. 

Stand van zaken
Ook in 2019 inspecteren we de openbare ruimte twee maal aan de hand van de 
beeldkwaliteitsgids. In alle kernen beoordelen we de kwaliteit van het onderhoud. De eerste 
controle is in jullie uitgevoerd de tweede volgt in september.

D.5.07 We vergroten in 2019 de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het 
openbaar groen naar 1 burgerinitiatief per kern.
Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van 
de inwoners en bedrijven bij het openbaar groen. Een indicator voor succes is het aantal initiatieven 
van bewoners en bedrijfsleven voor het zelf of samen met de gemeente inrichten en/of onderhouden 
van de openbare ruimte. Op dit moment zien we vooral initiatieven in Oostkapelle. Ook zijn er al 
enkele rotondes en plantstroken geadopteerd door bedrijven. We streven naar minimaal 1 initiatief per 
kern.

Stand van zaken
Binnen de kernen Aagtekerke en Koudekerke zijn inmiddels ook initiatieven te melden. Het 
gaat om participatie en adoptiegroen.

D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.
De structuurvisie Veere 2025 beschrijft onze gebiedskwaliteiten als het ‘Veerse kapitaal.’ Dat kapitaal 
is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap en 
dorpskernen. Dit kapitaal willen we versterken en benutten.

Stand van zaken
Doelstelling is algemeen geldende regel en we doen ons uiterste best om deze kernwaarden 
te bewaken en te versterken.

D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het 
Walcherse landschap.
De Veerse en Walcherse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, open gebieden en kreekruggen, groen 
karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een 
bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

Stand van zaken



De kernkwaliteiten zijn onderwerp in het gestarte overleg over een nieuwe Landbouwnota/Visie 
Landelijk Gebied. De kernkwaliteiten zijn en blijven het uitgangspunt.  Verrommeling zal in de 
2e helft van 2019 aan de orde worden gesteld.

D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom.
We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen 
gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen 
voor een gelijke behandeling van alle inwoners.

Stand van zaken
Het project grondgebruik, dat in principe drie jaar duurt, verloopt  goed. 
De geraamde inkomsten van fase 1 en 2 bedragen tot nu toe € 141.000,-. Dit zijn situaties 
waarvoor de koopovereenkomst al is ondertekend. Echter nog niet alle overeenkomsten zijn 
gepasseerd bij de notaris en nog niet alle bedragen zijn geïnd. Daarnaast zijn er in fase 1, 
maar met name in fase 2 nog een behoorlijk aantal situaties in behandeling.  We concluderen 
dan ook dat de inkomsten voldoen aan de verwachtingen.

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 -10.029 987 -9.042

Baten 1.416 -446 971

Resultaat -8.612 541 -8.072

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000.
 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000

  Lasten Baten

Samenwerking 
Waterschap/gemeente 
Vlissingen 

Betreft overboeking  budget voor nota parkeren, 
zie bij programma verkeer en vervoer voor 
toelichting.

-35  

Plantsoenen Inhuur voor medewerker plantsoenen ter 
ziektevervanging en ter overbrugging van 
openstaande vacature. Dekking uit bestaande 
vacaturegelden en ziekteverzuim.

34  

Waterbergingsfonds Vanuit het bouwrijp maken van het 
Rabobankterrein en de aanleg van het 
parkeerterrein aan de Roosjesweg in Domburg 
voegen we een bedrag toe aan het budget 
waterbergingsfonds. Aangezien er nog geen 
concrete bestemming voor het fonds is voegen 
we het bedrag toe aan de algemene reserve.  

 -35

Speeltuinen en 
speelplaatsen

Speeltuinvereniging Aagtekerke vroeg op 15 mei 
2019 een bijdrage van € 25.000 uit de Reserve 
Leefbaarheid voor het onderhouden van de 
speeltoestellen. De aanvraag van de 
speeltuinvereniging voldoet aan de gestelde 
criteria van de Reserve Leefbaarheid. 

25  



Brede Impuls 
combinatiefuncties

Budget voor de brede impuls combinatiefuncties 
wordt in 2019 incidenteel afgeraamd en de 
komende 3 jaar incidenteel bijgeraamd.

-110  

Musea algemeen Betreft budget voor het onderhoud beelden 
stadhuis. Deze werkzaamheden worden in 2020 
uitgevoerd.

-120  

Musea algemeen De verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet 
museum is nog niet gestart. De geraamde 
bijdrage aan het museum én de opbrengsten uit 
de ontwikkeling van de achterblijvende locatie 
schuiven we door naar 2020. 

-765 -500

Subs. Reg. 
Waardevolle Panden

Betreft subsidieregeling waardevolle panden 
waarin 2019 nog onvoldoende gebruik van wordt 
gemaakt. De verwachting is dat er in 2020 meer 
gebruik zal worden gemaakt.

-123  



6. Sociaal Domein

Alle inwoners doen mee in de samenleving, voor zover ze dat kunnen. Inwoners willen ook steeds 
langer thuis blijven wonen, zolang dat kan. Wij willen daarom dat Veerse inwoners oog voor elkaar 
hebben en voor elkaar klaarstaan. We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht te 
benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen zorgen dat inwoners zichzelf en anderen 
kunnen helpen en mensen niet vereenzamen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een 
belangrijke rol en zijn een aanvulling op de professionele zorg. Voor diegenen die zorg en 
ondersteuning nodig hebben, is Porthos de toegang op Walcheren. Voor werk en inkomen is Orionis 
Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw samen met Maatschappelijk Werk 
Walcheren (MWW). MWW is een algemene voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Deze 
drie organisaties werken nauw samen om het uitgangspunt van “één gezin, één plan en één 
hulpverlener” in te vullen.
Naast deze drie toegangsorganisaties hebben we in het sociaal domein ook te maken met veel 
andere partijen. We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers.
We leggen ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en huisartsen waar dat 
nodig is.

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en 
minimaal 85% van de Veerse inwoners heeft regie over eigen leven.
Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. En het beleid dat 
ondersteuning en zorg zoveel mogelijk in de eigen woning plaats heeft. Wij hanteren hiervoor de 
indicator “regie over eigen leven van inwoners 65+” uit de Zeelandscan.
Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar. Het gaat om het behouden en bevorderen 
van een acceptabel niveau van leven, met eventueel ondersteuning die daarvoor nodig is.
De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig.
Basisvoorzieningen, zoals verenigingsgebouwen en sociale en culturele activiteiten in onze kernen 
zorgen dat inwoners zelfredzaam kunnen zijn en niet vereenzamen. Deze gebouwen zijn ook 
toegankelijk voor mensen met een beperking.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Via onze 
Welzijnsstichting en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt 
ervoor dat onze burgers later of geen professionele zorg nodig hebben.
We bieden ondersteuning aan statushouders in de kernen. Welzijn Veere begeleidt deze 
ondersteuning en werkt samen met Vluchtelingenwerk Walcheren. In 2020 krijgt de gemeente meer 
taken in verband met inburgering.

Stand van zaken
Wij stimuleren de samenwerking tussen Welzijn Veere en Vluchtelingenwerk Zeeland in het 
belang van de inburgering van de nieuwkomers. Samen met Scalda, het Maatschappelijk Werk 
Walcheren en vluchtelingenwerk werken we aan vroegtijdige ondersteuning van jonge 
nieuwkomers om schulden en andere problemen te voorkomen. 
Voor de uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde notitie “Visieontwikkeling 
Welzijn, Wonen en Zorg”  werken wij aan een uitvoeringsplan. Dit doen wij in overleg 
met maatschappelijke partners. Dit overleg vergt meer tijd dan aanvankelijk gedacht.  
Afronding is nu voorzien voor het eind van het jaar. 
We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorger met subsidies aan o.a. Stichting Manteling en 
Stichting Welzijn Veere (SWV). In mei is het project dementievriendelijk Veere met een 
symposium van start gegaan. Hiervoor worden verschillende projecten in de kernen stap voor 
stap uitgerold in de komende jaren. 
De evaluatie nota reserve leefbaarheid is afgerond. We behandelen de aanvragen volgens de 
nieuwe criteria. 
We hebben nieuwe afspraken gemaakt over de vroegsignalering van schuldenproblematiek. Er 
is een concept projectplan coördinatiepunt vroegsignalering. Deze wordt naar verwachting 
in november 2019  aan de raad voorgelegd. Na goedkeuring vindt de uitvoering van het plan 
plaats vanaf 1 januari 2020. 
We subsidiëren Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) voor ondersteuning aan inwoners in 
Veere om hun zelfredzaamheid en die van hun netwerk te vergroten. Hier hebben we 
prestatieafspraken voor gemaakt.



D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg 
en ondersteuning.
Porthos en Orionis zijn de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en 
ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden 
Budget (PGB).
Inwoners hebben zorg en ondersteuning nodig als ze niet zelf of met anderen een oplossing vinden 
voor hun hulpvraag en er geen algemene voorziening is. 
Porthos is tot 1 januari 2020 de toegang voor inwoners die een maatwerkvoorziening vanuit Wmo en 
Jeugdwet nodig hebben. Voor financiële ondersteuning op het gebied van werk en inkomen is Orionis 
Walcheren de toegang. Het is belangrijk dat inwoners snel en goed geholpen worden en dat deze drie 
organisaties daarom goed samenwerken volgens het principe “één gezin, één plan en één 
hulpverlener”.
Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is 
over de toegang via Porthos en Orionis. Voor Orionis meten we dat met de armoedemonitor. Voor 
Porthos met jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken. 
Het is belangrijk om de kwaliteit van dienstverlening van Porthos vast te houden.

Stand van zaken
We hebben cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd voor de Wmo en Jeugdwet. De raad 
ontvangt de resultaten later dit jaar ter kennisname. 
We hebben een uitvoeringsplan opgesteld voor de beschikbaarheid van een onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor inwoners met hulpvraag bij Porthos. Dit in samenwerking met  
Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Welzijn Veere , Stichting Welzijn Middelburg en 
de gemeente Middelburg.  
We voeren met regelmaat overleg met gemeente Middelburg, gemeente Vlissingen en Porthos 
over de lopende zaken.  In de loop van 2019 was extra budget nodig voor Porthos om de 
toegangsfunctie in 2019 op pijl te houden.  Dit is beschikbaar gesteld door de drie gemeentes. 
In begin dit jaar is een start gemaakt voor een nieuwe Veerse toegang in 2020. De raad stelde 
hiervoor in januari de Veerse Visie op het Sociaal Domein vast en in februari de kaders voor 
de toegang voor Wmo en Jeugdwet. In mei stelde het college het Implementatieplan Nieuwe 
Toegang Wmo en Jeugdwet vast.  Momenteel werken we aan de uitvoering en inrichting van 
de nieuwe toegang voor Wmo en Jeugdzorg per 1-1-2020. Dit doen we organisatiebreed en 
met direct betrokken partijen uit de samenleving. 
We onderzochten de ontwikkeling op lange termijn van beschikbaarheid van 1e lijn 
zorgvoorzieningen: Huisartsen (& apothekers), tandartsen, fysiotherapeuten en 
wijkverpleging. We leggen de resultaten in november 2019 aan de raad voor. 
 

D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die 
ze krijgen als effectief.
Maatwerkvoorzieningen moeten aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Wij meten daarvoor 
jaarlijks de cliëntervaring voor de Wmo-voorzieningen. Uit het onderzoek over 2017 blijkt dat 
gemiddeld 80% van de respondenten tevreden is over de effectiviteit van de zorg. Daarbij gaat het om 
de onderdelen: aansluiten op behoefte, eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Met alle 
veranderingen in de organisatie van de toegang, is ons doel om dit niveau vast te houden.

Stand van zaken
Het cliëntervaringsonderzoek voor de Wmo in 2018 toont geen afwijkingen ten opzicht van het 
onderzoek in 2017. Voor de jeugdzorg is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor 
was het aantal respondenten zeer laag. Een betrouwbare uitslag over de tevredenheid valt 
hierdoor niet te geven. 
De raad ontvangt bij de 2e bestuursrapportage een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling 
van de kosten van de zorg. 
De  nieuwe verordening Wmo en Jeugdwet wordt in november 2019 aan de raad voorgelegd. 
Het College Zorg en Welzijn (CZW) heeft, samen met de Zeeuwse gemeenten, de eerst 
voorbereiding getroffen voor de decentralisatie van het Beschermd Wonen en Maatschappelijk 
Opvang. Op 1-1-2022 worden de middelen Bescherm Wonen gedecentraliseerd. Dit bereiden 
we in Zeeuws verband voor. De gemeente Veere sluit aan op deze Zeeuwse samenwerking. 
In november wordt de Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022 voorgelegd aan de raad. 
In Juni 2019 is het nieuwe contract voor Wmo Hulpmiddelen gestart. Welzorg en Medipoint zijn 
de aanbieders. 



In augustus en september zijn de nieuwe contracten voor leerlingenvervoer en 
doelgroepenvervoer van start gegaan. TCR verzorgt het leerlingenvervoer. Taxi de Vlieger 
verzorgt het doelgroepenvervoer.

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 -25.960 -486 -26.446

Baten 11.296 215 11.511

Resultaat -14.664 -272 -14.935

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000.
 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000

  Lasten Baten

WMO, Jeugd en 
Zorgvernieuwing

De toelichting op deze mutaties worden gegeven in de 
rapportage Sociaal Domein Veere 1e en 2e kwartaal 
2019

460 -45

Afrekeningen 
oude jaren

We hebben een tweetal afrekeningen ontvangen m.b.t. 
de jeugdzorg en Orionis over het jaar 2018. 169 62

Orionis
We hebben via de meicirculaire geld ontvangen voor de 
uitvoering op het gebied van de participatiewet en 
beschut werken. De lasten zijn hier geraamd.

59  

Frictiekosten 
Porthos

We hebben in het kader van de ontvlechting van Porthos 
diverse kosten gemaakt op het gebied van personeel 
(plaatsingscommissie) en automatisering. Een deel van 
de kosten berekenen we conform de verdeelsleutel door 
aan Middelburg en Vlissingen.  

241 156

Stelpost 
maatschappelijke 
voorzieningen

We hebben het budget voor het project maatschappelijke 
voorzieningen herschikt. Het budget stond volledig 
verantwoord op het sociaal domein wat een vertekend 
beeld geef voor dit programma. We hebben de stelpost 
nu geraamd op de categorie overige baten en lasten. 

-565  



7. Volksgezondheid en milieu

Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. In samenwerking met uitvoerende 
organisaties bieden we voorlichting en preventieve activiteiten. De GGD voert wettelijke taken uit op 
gebied van de Wet publieke gezondheid.
We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en 
afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en dat 
reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieverantwoorde wijze wordt 
begraven. 
Klimaatverandering is een feit. Perioden van extreme droogte en extreme nattigheid wisselen elkaar 
af. We passen ons zo goed mogelijk op de effecten van deze veranderingen aan. We zoeken 
daarvoor naar mogelijkheden om schade te beperken en kansen die de klimaatverandering biedt te 
benutten. 

D.7.01 In 2019 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare 
reststromen
We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma 
VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te 
verbeteren. We produceerden in 2017 ruim 153 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling 
is om in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een beter afvalscheiding 
draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

Stand van zaken
We onderzoeken aan de hand van een aantal pilots hoe we deze betere afvalscheiding 
kunnen realiseren.  Deze pilots evalueren we.  Aan de hand van de resultaten van de pilots 
doen we dit najaar een voorstel tot verbetering van de afvalscheiding.  Het betreft de volgende 
pilots: 
- Eens per 4 weken inzameling huishoudelijk restafval in Meliskerke. Via een enquête is in april 
aan de bewoners gevraagd hoe ze de pilot hebben ervaren. 
- Beloning bij minder aanbiedingen minicontainer restafval in de kern Oostkapelle.  Deze Pilot 
liep tot 25 juni 2019 . In mei hebben de bewoners een enquête ontvangen. 
- Op het zomerwoningenterrein Joossesweg te Westkapelle wordt het GFT gescheiden 
opgehaald door middel van aparte verzamelcontainers en is het aantal aanbiedingen voor 
restafval  gelimiteerd naar maximaal 4 per week. Deze pilot liep   tot en met 30 juni 2019. De 
enquête onder de eigenaren is uitgevoerd in mei/juni 2019. 
- Op het zomerwoningenterrein Kustlicht I en Duinpark te Zoutelande wordt het oud papier 
gescheiden opgehaald door middel van aparte verzamelcontainers.  Deze pilot liep tot en met 
30 juni 2019. De enquête onder de eigenaren is uitgevoerd in mei/juni 2019. 
- Invoering van een aparte minicontainer voor het gescheiden inzamelen van het oud papier in 
Gapinge. De bewoners enquête is in januari uitgevoerd. De pilot loopt in 2019 door.  
- De actie 100-100-100 is in 2018 afgerond                                                           
  
 

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief 
en efficiënt.
Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het 
OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -
verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf 
verbonden partijen.

Stand van zaken
Op 6 juni zijn de  jaarrekening 2018, de begrotingswijzigingen 2019 en de concept-begroting 
2020 in de raad behandeld. Op 27 juni heeft het Algemeen Bestuur van het OLAZ deze 
jaarstukken goedgekeurd. 



D.7.03 We hebben inzicht in de behoefte om verschillen tussen natte en droge 
periodes op te vangen.
De verschillen tussen neerslag en droogte lijken steeds groter te worden. Om deze verschillen op te 
vangen is er ruimte voor waterberging nodig.

Stand van zaken
Samen met onze burgers en bedrijven gaan we in de risicodialoog in 2020 na waar er ruimte 
voor water (nodig) is.

D.7.04 We hebben een actueel verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.
Met de term verbreed rioleringsplan bedoelen we dat we niet alleen kijken naar het riool maar naar de 
waterhuishouding in zijn geheel.

Stand van zaken
We hebben in de commissie RO van 9 september drie dilemma's behandeld en het concept 
vGRP 2020-2023 ter kennisname aangeboden.

D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgesteld 
eisen voor de beeldkwaliteit
Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we 
afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over 
het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u 
per beheerplan informatie over:
- het beheerniveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang
Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die 
op onder deze doelstelling.

Stand van zaken
Het beheer op de begraafplaatsen voldoet in 2019 aan de eisen.

D.7.06 In 2019 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 
jaar.
Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”.

Stand van zaken
De grafruimte op de begraafplaatsen voldoet. We inventariseren in het komende jaar 
overnieuw de actuele behoefte.

D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond.
Inwoners van Veere voelen zich gezond. Dit willen we graag zo houden. In de GGD monitor en de 
Zeelandscan meten we de scores.
De samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, Indigo en welzijn is hierbij belangrijk. Wij werken 
aan de volgende speerpunten:

 alcohol- en middelengebruik;
 overgewicht;
 psychische problemen zoals depressie en eenzaamheid.

Stand van zaken
Het college heeft een uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021 opgesteld. De raad heeft in 
april de doelstellingen goedgekeurd.

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 -7.203 -83 -7.285

Baten 6.373 60 6.432

Resultaat -830 -23 -853

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000.
 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000

  Lasten Baten

Asbestverwijdering 
"van het dak"

De Eerste Kamer heeft de wetgeving tot verplichte 
sanering van asbestdaken verworpen. Hiermee is de 
pijler onder de intergemeentelijke en collectieve aanpak 
van de sanering van deze daken vervallen. er is dan 
ook besloten voor de collectieve aanpak tot sanering 
van asbestdaken in te trekken. 

-67  

GGD
Betreft de bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma. 
Deze middelen zijn via het Gemeentefonds beschikbaar 
gekomen. 

34  

Zwerfafval

Dit jaar wordt er geen bijdrage van Nedvang ontvangen 
waardoor er geen pilot wordt uitgevoerd. In de eerste 
bestuursrapportage was de ontvangst reeds 
afgeraamd.

-26  

Inzameling 
kunststof 
verpakkingen

De inzameling van plastic afval is aanzienlijk hoger 
waardoor de kosten stijgen daarnaast ontvangen we 
ook een lagere vergoeding door verontreiniging.

110  

Afvalstoffenheffing, 
lasten

De diverse mutaties binnen het taakveld afval zorgt er 
voor dat we de voorziening afval moeten aanspreken. 
Bij de begroting 2020-2023 komen we terug op het 
verloop van de voorziening.

 67

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke 
vernieuwing (VHROSV)

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere rust in de komende jaren vooral op twee pijlers: 

• herstructurering 
• het behouden en versterken van onze concurrentiepositie 

Herstructurering 
Ons landschap is ons kapitaal. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn daarom de 
belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Nieuwbouw vindt plaats waar oude situaties 
verdwijnen.

Concurrentie



Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied 
van wonen, toerisme en leefbaarheid.

D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het 
recreatiegebied Fort den Haakweg.
In februari 2012 stelde u het Dorpsplan Vrouwenpolder vast. Het Dorpsplan geeft de toekomstvisie op 
Vrouwenpolder. Speerpunten in deze visie zijn de opwaardering van het centrum en de verbinding 
met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

Stand van zaken
Het project Fort den Haakweg is in uitvoering. 
De verplaatsing van de supermarkt uit het centrum van Vrouwenpolder biedt de kans op een 
integraal herontwikkelingsplan voor het centrum. Het college maakt hiervoor afspraken met de 
ondernemer en een klankbordgroep uit de kern. 

D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2019 toe.
Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een 
goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de 
belangen zoals:
• Gezondheidsbescherming; 
• Werkgelegenheid; 
• Toerisme; 
• Duurzaamheid;
• Cultuurhistorie.
Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische 
randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

Stand van zaken
De inbreng van een gemeentelijke stedenbouwkundige zal de aandacht voor en praktische 
invulling van een goede ruimtelijke kwaliteit verder verbeteren . Zowel in complexe als 
enkelvoudige ruimtelijke vraagstukken.  De stedenbouwkundige is per 1 augustus 2019 
begonnen. 
Duurzaamheid is een vast onderdeel van alle ruimtelijke adviezen.

D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de 
badgast: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.
De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met 
allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet 
veranderen. Het beeldkwaliteitplan Domburg geeft handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling.

Stand van zaken
De uitvoering van de plannen gebeurt op basis van de Visie Domburg, het beeldkwaliteitplan 
en de vastgestelde bestemmingsplannen. Het aanleggen van het parkeerterrein is gereed en 
in gebruik genomen. De woonkavels langs de Singel zijn in de markt gezet en het gebied wordt 
bouwrijp gemaakt.  Door de uitspraak van de Raad van State over de PAS kunnen de 
bouwprojecten vertraging oplopen. De aanleg van het Groentje nadert de afronding, de 
kwaliteit monitoren we met behulp van de klankbordgroep uit Domburg.  De planvorming rond 
het Nehalenniagebied is gestart en daar wordt conform de afspraken die we met u hebben 
gemaakt de haalbaarheid van planvorming onderzocht.  Begin 2020 zullen de eerste resultaten 
aan de klankbordgroep worden voorgelegd en de resultaten aan u worden aangeboden. Na uw 
besluit over Westrand Domburg is de visievorming van start gegaan met het ophalen van 
wensen en ideeën in Domburg. De visie zal rond februari 2020 aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd.

D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.
In maart 2008 stelde u de toekomstvisie Veelzijdig Veere vast. Onder deze visie vallen een aantal 
projecten, zoals:
- de herinrichting van de Markt.
- de herinrichting van de Kaai.
- de herontwikkeling van het Oranjeplein.



- de herbestemming van het Mijnenmagazijn.
- de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.
- de verruiming van het gebruik van de Grote Kerk.
We oriënteren ons eerst op de mogelijke invulling van de projecten. Door het realiseren van deze 
projecten verbeteren we de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

Stand van zaken
Herinrichting Markt
Op 8 november 2018 stemde u in met het definitieve ontwerp van de herinrichting en stelde u 
hiervoor het budget beschikbaar. In januari startte de aannemer met de herinrichting. 
Herinrichting Kaai
Gerealiseerd. 
Oranjeplein
Op 1 oktober 2015 stelde u het Beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en inrichting van het 
Oranjeplein vast. Deze ontwikkeling is een combinatie van een gemeentelijke grondexploitatie 
(uitgifte grond) en initiatieven van derden. Wij gaven het stedenbouwkundig bureau Rho 
opdracht voor het opstellen van het bestemmingsplan als vertaling van het Beeldkwaliteitsplan 
en het maken van een actualisatie van de kadernota ‘Detailhandel en horeca stad Veere’ (door 
u vastgesteld op 24 mei 2007). Op 7 november 2018 informeerden wij u over de stand van 
zaken in een raadsmemo. Conform financiële wet- en regelging moet er voor deze 
ontwikkeling voor 31 december 2020 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage liggen. Op dit 
moment onderzoeken wij de economische- en financiële haalbaarheid van de ontwikkeling. 
Herbestemming Mijnenmagazijn
Wij bereiden op dit moment een openbare aanbesteding voor. Hiervoor maakt BOEI een 
bidbook. 
Opwaardering jachthavengebied Oostwatering
Wij stellen in overleg met de havengebruikers een Beeldkwaliteitsplan op. Dit 
Beeldkwaliteitsplan leggen we u in het najaar 2019 voor besluitvorming voor. 
Verruiming gebruik Grote Kerk
Gerealiseerd.

D.8.05 In 2019 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar 
afgestemd.
Nieuwbouw van woningen en initiatieven voor herstructurering of herontwikkeling van gebieden 
stemmen we af op de woningbehoefte. We doen dit aan de hand van een actueel 
Woningbehoefteonderzoek.

Stand van zaken
De regionale woningmarktafspraken Walcheren zijn in februari 2019 door de 
provincie vastgesteld.  Met de uitkomsten van nieuwe provinciale prognose en het Zeeuws 
woningmarktonderzoek verwachten we dat de gemaakte regionale afspraken straks ook 
geschikt zullen zijn als bouwsteen voor de Woonvisie.

D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet 
uit te voeren.
De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle 
wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in 
beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en 
een andere houding. De inwerkingtreding staat voor 2021. Tussen 2018 en 2021 nemen we besluiten 
over onze nieuwe koers. De koers draagt bij aan een verbetering van de leefomgeving. Zodat het in 
onze gemeente goed wonen en werken is.

Stand van zaken
De Veerse organisatie bereid zich op verschillende terreinen voor op de komst van de 
Omgevingswet. Er wordt concreet gewerkt aan het Bestemmingsplan+ en aan nieuwe 
vergunningprocessen onder de Omgevingswet. Uitgangspunt is om de nieuwe producten en 
processen in te richten vanuit de wens  van de klant. Een raadswerkgroep is  klaar met het 
nadenken over de te volgen koers en ambitie onder de Omgevingswet. Later dit jaar volgt een 
discussie en besluitvorming hierover in de gemeenteraad.



D.8.07 In 2019 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”
Behoud door Ontwikkeling is de ambitie en het motto voor de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed 
van 2016. Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Voor 
de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met 
Walcheren.
We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het 
bestemmingsplan en in verordeningen. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het 
programma Sport, Cultuur en Recreatie.

Stand van zaken
Capaciteitsproblemen door langdurige ziekte gecombineerd met een moeizame zoektocht naar 
deskundige vervanging veroorzaken  vertraging in de voortgang van een aantal projecten. De 
capaciteitsproblemen zijn verleden tijd door volledig herstel. De projecten worden weer ter 
hand genomen. Allereerst worden de achterstanden weggewerkt.

D.8.08 We willen toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen voor alle 
inwoners in de gemeente Veere.
Hiervoor is in december 2016 een beleid en uitvoeringsagenda Maatschappelijke Voorzieningen, 
vastgesteld. Op basis van de uitvoeringsagenda is vooraleerst in de kernen Aagtekerke, Westkapelle, 
Serooskerke en Oostkapelle gestart. De opgave per kern varieert van dorpshuis met zorgfuncties tot 
een multifunctionele accommodatie inclusief dorpshuisfunctie, kinderopvang, school en sport. De 
opgave bouwkundig gezien, varieert ook van sloop, renovatie tot nieuwbouw. Eind 2018, begin 2019 
is het duidelijk geworden dat de ambities de financiële mogelijkheden overstijgen. Tijdens de 
Kadernota behandeling van 4 juli 2019 is dit nadrukkelijk uiteengezet. Het college heeft vervolgens de 
opdracht gekregen om creatieve oplossingen te vinden om waar mogelijk onze ambities te realiseren.

Stand van zaken
Vanaf juli, na de behandeling van de Kadernota d.d. 4 juli jl.,  is om die reden de opgave van 
het project ‘breder’ opgepakt, waaronder een analyse op gebiedsontwikkelingen en financiële 
kansen (verevening, eigendomsvormen, subsidies, etc.).  In september is tijdens twee 
bijeenkomsten de raad geïnformeerd omtrent deze bredere, integrale aanpak van deze 
maatschappelijke opgave. In de begroting voor 2020 wordt de raad voorgesteld koers te 
bepalen opdat in 2020 voorbereidingen getroffen kunnen worden om tot realisatie te komen.

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 -13.522 5.923 -7.598

Baten 10.965 -5.566 5.399

Resultaat -2.557 357 -2.200

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000.
 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000

  Lasten Baten

IOK/AOK 
Westkapelseweg 4-6 
Ztl

Betreft een ontvangst uit anterieure overeenkomst 
en wordt toegevoegd aan de algemene reserve en 
reserve bovenwijkse voorzieningen.

 84

Verkoop reststroken 
algemeen

We zien een toename in de verkoop van groen-en 
reststroken voor 2019 waardoor de ontvangsten 
bijgeraamd kunnen worden.

 92



CP16 Budget 
Bestemmingsplan +

Betreft het budget voor het opstellen van 
bestemmingsplan+, deze werkzaamheden worden 
in 2020 afgerond.

-60  

Uitvoeringsprogramma 
kustvisie

Het budget voor het uitvoeringsprogramma 
kustvisie dient op basis van de werkelijke uitgaven 
in 2019 afgeraamd worden

-33  

Herstructureringsfonds: Het budget herstructureringsfonds uit 2018 was 
doorgeschoven naar 2019. De verwachting is dat 
er in 2019 geen gebruik van gaat worden gemaakt, 
zodat zowel het deel uit 2018 als 2019 kan worden 
afgeraamd.

-200  

Bouw-en 
sloopvergunningen 
leges

De ontvangsten uit de leges bouw-en 
sloopvergunningen blijven door de uitspraak over 
het Programma Aanpak Stikstof (PAS) achter ten 
opzichte van de bedragen welke zijn opgenomen in 
de begroting.

 -300

Implementatie 
omgevingswet

Betreft het budget voor de implementatie 
omgevingswet. De verwachting is dat de kosten 
hiervoor pas in 2020 worden gemaakt waardoor 
ook het budget wordt doorgeschoven.

-164  

Mutaties 
grondexploitaties 2019

Dit betreffen actualisaties in de grondexploitaties. 
Dit heeft een correctie aan de lastenkant tot gevolg. 
Bovendien zien we dat door de uitspraak over het 
PAS er voorlopig geen vergunningen worden 
afgegeven, hierdoor schuiven de 
grondopbrengsten naar achteren tot er meer 
duidelijkheid is.

-5.467 -5.467

 



Algemene dekkingsmiddelen



Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten per taakveld?
Bedragen x €1.000
 Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 

2019
Begrotingswijzigingen 2e burap 

2019
Begroting na wijziging 2e burap 

2019

Lasten -413 -462 -874

Baten 32.264 1.107 33.370

Resultaat 31.851 645 32.496

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000.
 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000

  Lasten Baten

Precariobelasting

We hebben aanslagen opgelegd voor de 
precariobelasting over kabels en leidingen. Voor de 
aanslag die we opleggen aan Enduris treffen we, i.v.m. 
een uitspraak van het Gerechtshof in een zaak van de 
gemeente Hulst, een voorziening. 

445 726

Gemeentefonds

Op basis van de meicirculaire 2019 ontvangen we 
eenmalig meer uit het gemeentefonds. Voor diverse 
taken hebben we extra geld ontvangen, waaronder het 
rijksvaccinatieprogramma en de raadsvergoedingen. 
Deze lasten zijn onder de betreffende programma's 
opgenomen. 

 348



Onvoorzien en overige baten en lasten

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 506 -457 49

Baten 0 295 295

Resultaat 506 -162 344

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000.
 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000

  Lasten Baten

Personele mutaties Binnen het onderdeel overige baten en lasten 
hanteren we een centraal budget waar we de 
mutaties op salarisbudgetten verzamelen. Het 
betreft het toevoegen van de vacaturegelden aan 
het begin van het jaar en het tussentijds onttrekken 
van budget bij indiensttreding van medewerkers. 
Deze mutaties verwerken we neutraal in 
samenhang met het budget op het onderdeel 
overhead. Hierdoor blijven we in totaliteit binnen het 
geaccordeerde budget voor personeel.
In de slotwijziging boeken we het restant van het 
verzamelbudget over naar de diverse programma's. 
Dit betreft eveneens een neutrale wijziging.
 
In deze rapportage betreft het onder andere de 
reeds bij het onderdeel overhead toegelichte 
functies:

- Adviseur sociaal domein
- Administratief medewerker tweede woningen
- Directeur programma's en projecten
- Business controller

175  

Stelpost 
maatschappelijke 
voorzieningen

We hebben het budget voor het project 
maatschappelijke voorzieningen herschikt. Het 
budget stond volledig verantwoord op het sociaal 
domein wat een vertekend beeld geeft. We hebben 
de stelpost nu geraamd op de categorie overige 
baten en lasten. 

565  

Onderuitputting 
stelpost 
maatschappelijke 
voorzieningen

In de kaderbrief is het voorstel gedaan om een 
bedrag van € 318.000 van de onderuitputting van 
de stelpost in 2019 te benutten voor incidentele 
ruimte voor de begroting 2020. Dit is in de 
bestuursrapportage verwerkt. 

-318  

Suppleties 
belastingdienst

Een extern bureau heeft btw-onderzoek gedaan 
naar de verwerking van btw in de jaren 2013-2017. 

97 295



Uit dit onderzoek blijkt dat we over de betreffende 
jaren per saldo een bedrag terug kunnen vragen. 
De belastingdienst is akkoord met de mutaties. 



Vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals een gemeente, 
vennootschapsbelasting plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Voor de gemeente 
Veere zijn de activiteiten van de grondexploitatie aangemerkt als winstgevende onderneming.

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 0 7 7

Baten 0 0 0

Resultaat 0 7 7

Financiële analyse

Geen mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.



Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
 Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 

2019
Begrotingswijzigingen 2e burap 

2019
Begroting na wijziging 2e burap 

2019

Lasten -1.597 -560 -2.157

Baten 7.879 -1.090 6.789

Resultaat 6.282 -1.650 4.632

Financiële analyse

Dit betreffen de toevoegingen (lasten) en onttrekking (baten) van de reserves. Hieronder treft u 
conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijkingen 
groter dan € 25.000.

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000

  Lasten Baten

Over te boeken 
budgetten

In de bestuursrapportage zijn diverse 
projecten/budgetten, die dekking zouden krijgen 
vanuit de algemene reserve, waarvan een gedeelte 
van de werkzaamheden in 2020 plaatsvinden. Dit 
betekent dat ook de algemene reserve in 2019 niet 
aangesproken wordt. Voorstel is om de budgetten in 
2020 weer beschikbaar te stellen en te dekken uit de 
algemene reserve. Hieronder een opsomming van 
reeds eerder toegelichte projecten/budgetten onder 
de programma's:
- Subsidieregeling waardevolle panden
- Bestemmingsplan +
- Verplaatsing Marie Tak van Poortvlietmuseum
- Fietsparkeren
- Beelden stadhuis Veere
- Implementatie omgevingswet
- Budget trainees

 -837

Projecten die niet 
(volledig) doorgaan 

In deze rapportage doen we, door het ontbreken van 
concrete plannen, het voorstel om een aantal 
budgetten vrij te laten vallen en zo ook geen beslag 
meer te leggen op de algemene reserve.

- project ecoferium
- project duurzame mobiliteit
- Budget kustvisie
- Budget 2018 voor het revitaliseren van de 
woningvoorraad

 -525

Onderuitputting 
stelpost 
maatschappelijke 
voorzieningen

Bij het onderdeel overige baten en lasten is 
toegelicht dat we een bedrag vanuit de stelpost 
toevoegen aan de algemene reserve om in te 
kunnen zetten als dekking voor de begroting 2020. 

318  

Resultaat 
bestuursrapportage

Per saldo spreken we de algemene reserve aan 
voor € 106.000. De voor- en nadelen zijn bij de 
programma's reeds toegelicht. 

104 210

Bestemmingsreserves In de rapportage zitten een aantal toevoegingen en 138 62



onttrekkingen m.b.t. de bestemmingsreserves. 
Onderstaande mutaties zijn bij de programma's 
reeds toegelicht:
- Toevoeging aan de reserve lokaal onderwijsbeleid 
vanuit het budget combinatiefuncties
- Toevoeging aan de reserve bovenwijkse 
voorzieningen vanuit een opbrengst van een 
anterieure overeenkomst m.b.t. de Westkapelseweg 
- Onttrekking uit de reserve leefbaarheid voor een 
bijdrage aan de speeltuin Aagtekerke



Overhead

Taakveld overhead
Bedragen x €1.000
 Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 

2019
Begrotingswijzigingen 2e burap 

2019
Begroting na wijziging 2e burap 

2019

Lasten -9.652 246 -9.406

Baten 188 29 216

Resultaat -9.464 274 -9.190

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties 
met een afwijking groter dan € 25.000.
 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 
1.000

  Lasten Baten

Personele 
mutaties

Binnen het programma overhead hanteren we een 
centraal budget voor vervanging van 
medewerkers/functies. Dit budget wordt in het begin van 
het jaar gevuld met gelden die corresponderen met de 
beschikbare vacatureruimte. Het budget benutten we 
vervolgens om de vacaturetermijn te overbruggen met 
inhuur én bij de vaste aanstellingen van openstaande 
vacatures. Dit zorgt er voor dat er verschuivingen 
plaatsvinden tussen het onderdeel overhead en de 
andere programma's. In alle gevallen betreft het dus  
een neutrale mutatie. 
 
In deze rapportage betreft het onder andere de bij de 
programma's en overige baten en lasten toegelichte 
functies:

- Griffier
- Uitbreiding uren plaatsvervangend griffier
- Inhuur medewerker beleid verkeer en parkeren
- Inhuur medewerker plantsoenen
- Adviseur sociaal domein
- Administratief medewerker tweede woningen
- Directeur programma's en projecten
- Business controller

-315  

Personeelsbeleid, 
invoering wnra

Betreft het budget personeelsbeleid, mede door de 
invoering van de nieuwe wet ambtenaren (wnra), per 
2020, en het vele werk wat dit met zich meebrengt, 
wordt dit budget overschreden.

30  

Personeelsbeleid, 
plaatsen van 
trainees

We hebben in 2019 geen trainees geplaatst. Volgens 
afspraak labelen we dit budget en schuiven het door 
naar 2020.

-51  

Personeelsbeleid, 
werving en 
selectie

De overschrijding op de post werving en selectie werving 
en selectie komt door grote hoeveelheid 
wervingsprocedures. Dit als gevolg op de situatie op de 
arbeidsmarkt, in combinatie met dit jaar ook een aantal 

95  



bijzondere/duurdere  procedures.



Paragraaf bedrijfsvoering

D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening.
Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk.

Stand van zaken
In de eerste 3 kwartalen hebben we de bedrijfsvoering zodanig gevoerd dat de continuïteit en 
kwaliteit van de externe dienstverlening gewaarborgd was.



Paragraaf duurzaamheid

D.11.01 In 2030 zijn de gemeentelijke gebouwen energieneutraal.
In 2019 verbruiken een aantal gemeentelijke gebouwen minder fossiele brandstof door inzet van 
duurzame energie. In het duurzaamheidsplan is de doelstelling opgenomen dat de gemeentelijke 
gebouwen in 2030 energieneutraal zijn.

Stand van zaken
Het project Maatschappelijk Vastgoed 2025 loopt vertraging op. 
MV 2025 betreft een belangrijk deel van de gebouwen portefeuille.
Daarnaast is er een energie strategie voor de overige gebouwen opgesteld.
Voor de gehele gebouwportefeuille is van de laatste 3-4 jaar het energieverbruik inzichtelijk 
gemaakt.

Leegstaande gebouwen worden zo spoedig mogelijk gesloopt.
Een aantal aula's op begraafplaatsen zijn vervangen door energieloze schuilvoorzieningen, de 
overige worden ingepland.
Voor de Spil in Gapinge, is in overleg met exploitant een plan gemaakt voor Isoleren, 
installaties vervangen en zonnepanelen . 
Voor Schuttershof Domburg, is in overleg met exploitant een plan gemaakt voor isoleren, 
installaties vervangen en zonnepanelen.
Voor de brandweerkazernes, is in overleg met VRZ een plan gemaakt voor isoleren, 
installaties vervangen en zonnepanelen.
Voor een aantal monumenten, molens en torens, certificaten kopen voor deelname in de 
postcoderoos Grijpskerke.

D.11.02 We verbruiken minder energie dan in 2018 en de energie die we 
verbruiken is duurzamer dan daarvoor.
Als gemeente vinden we het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Daarom 
willen wij een voorbeeld zijn in duurzaamheid. We streven ernaar om in 2030 een volledig energie 
neutrale organisatie te zijn. In 2050 willen we een volledig energie neutrale gemeente zijn.

Stand van zaken
Om te kunnen voldoen aan deze maatregel zetten we het duurzaamheidsplan om naar een 
programma Energieneutrale organisatie in 2030 en energieneutrale gemeente in 2050. 
Het programma Energieneutrale organisatie 2030 is inmiddels afgerond en vervolg stappen 
staan in de kaderbrief 2020. Het programma Energieneutrale gemeente 2050 wordt de 
komende jaren opgepakt worden. 
De uitwerking hiervan is de Transitievisie Warmte incl. Uitvoeringsplan die gemeenten eind 
2021 klaar moeten hebben. Dit is een opdracht vanuit het klimaatakkoord. 
Uit de landelijke klimaatmonitor blijkt (klimaatmonitor.databank.nl) dat we de afgelopen jaren 
minder energie zijn gaan gebruiken en meer zijn gaan opwekken.


