
1. Veiligheid



Programma inleiding

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

Relevante beleidskaders/nota's

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

Trends en ontwikkelingen

 Ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
 Meer focus op ondermijning 
 Verdere vorming Nationale Politie en dreigend tekort
 Zelfredzaamheid van de burger
 Zeeland is het tweede risicogebied van Nederland
 Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
 Recreatie-getinte inbraken en diefstallen
 Toenemende veiligheidseisen bij evenementen
 Toename sociaal isolement en verwarde personen
 Meer extremen in weersomstandigheden

Doelstellingen

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.

Maatregelen

1.001 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland.

De 13 gemeenten in Zeeland vormen samen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Het is een 
samenwerkingsverband dat zorgt voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, 
rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorziet in een meldkamer. Doelstelling en taken staan 
in een gemeenschappelijke Regeling. Daarmee houden we controle op de VRZ en stellen we budget 
beschikbaar. In het 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan de raad voor.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 14-09-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
De nieuwe directeur heeft kennisgemaakt en heeft ene toelichting verzorgd op de begroting 
2019 en de ontwikkeling van de VRZ. In 2019 wordt een kleine extra structurele gemeentelijke 
bijdrage gevraagd (Voor Veere € 8.000). Er is ene nieuwe Gemeenschappelijke regeling 



vastgesteld die voldoet aan de normen van de VZG. Verder wordt er hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van de VRZ en de uitvoering van de aandachtspunten uit Emergo, het 
verbeterplan uit het rapport van Twynstra Gudde.

1.002 Medewerkers en bestuurders met een functie bij een crisis trainen of oefenen ieder 
jaar.

Oefening en training is een belangrijk aspect voor het bestrijden van crises en rampen. Wie een rol 
heeft, neemt actief deel aan thema- en functiegerichte trainingen. Dat varieert van functie- en 
rolgerichte trainingen en oefeningen, tot thematische trainingen met een bepaald scenario of risico als 
uitgangspunt. Die laatste trainingen zijn vaak multidisciplinair, zodat we ook weten wat we van andere 
kolommen (brandweer, politie, GHOR, defensie, RWS, etc.) mogen verwachten.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 14-09-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
Ook dit jaar is er een gevarieerd aanbod vanuit de VRZ. Medewerkers schrijven zelf in voor 
trainingen en opleidingen. De nieuwe wethouders hebben voor de zomer een spoedcursus 
crisisbeheersing gehad. Later dit jaar volgt een uitgebreide training. Regionaal is besloten dat 
de officieren van dienst bevolkingszorg zich certificeren. In Veere doen we dat gefaseerd. Dit 
jaar start de eerste.

Doelstellingen

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.

Maatregelen

1.004 We bestrijden georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

We maken collega’s en inwoners bewust van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Dat doen 
we via voorlichting en informatiebijeenkomsten. Zo weten ze ook wat ze moeten doen als ze ermee in 
aanraking komen. We nemen deel aan de Taskforce Brabant Zeeland. Ook nemen we deel aan het 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) als partner in de strijd tegen ondermijning en 
georganiseerde criminaliteit.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Kwaliteit
Ondermijning is inmiddels een ingebed begrip en is een terugkerend agendapunt op de 
veiligheidstafel. Dit jaar was r de week van de Ondermijning, georganiseerd door de Provincie. 
Verschillend medewerkers hebben kennisgenomen van acties en mogelijkheden op dat 
gebied. We maken deel uit van het RIEc en de Taskforce Brabant Zeeland. Deze partijen 
ontwikkelen handige tools. Bijvoorbeeld een Apothekerskast, met allerlei best practices op het 
gebied van ondermijning en georganiseerde misdaad. Ook is er een recreatieparkentool 
ontwikkeld, waarmee we inzicht proberen te krijgen op de recreatieparken. In de regio draait 
ook nog een project jachthavens en kleine zeehavens. We proberen daar zicht te krijgen op in 
- en uitstroom en illegale activiteiten, zoals de golf aan diefstal van buitenboordmotoren begin 
2018.

1.006 We werken samen met de politie aan het bewaken van de prioriteiten en inzet van 
de politie in Veere.

De politie-inzet is van grote waarde voor de veiligheidsbeleving en criminaliteitscijfers. De politie treedt 
strafrechtelijk op en de gemeente bestuursrechtelijk. Waar mogelijk delen we informatie voor een 
gezamenlijke aanpak. De politie Veere valt onder het basisteam politie Walcheren. Zes keer per jaar is 



er een basisteamdriehoek Walcheren. Daar stellen we met de politie en het OM prioriteit en inzet van 
de politie vast. In het basisteam bepalen we de lokale vertaling van de landelijk gestelde prioriteiten en 
vullen we de lokale beleidsvrije ruimte in.  
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Kwaliteit
In november volgt een werkbezoek met de politie. Er is extra capaciteit beschikbaar voor 
Zeeland. We zetten in op minimaal één extra wijkagent in Veere. Hoewel de zomer, zonder 
enkele incidenten, vrij rustig is verlopen blijft de politie bezetting op Walcheren krap. Hier is 
continue aandacht voor in de basisteamdriehoek. In de driehoek van december stellen we de 
prioriteiten voor 2019 vast. 
Bijzonderheden afgelopen zomer waren het groot aantal opengebroken strandhuisjes en een 
golf aan inbraken in voertuigen. In beide situaties pakte de politie verdachten op. 
 

1.015 We zetten in op één extra wijkagent in de gemeente Veere.

De politie werkt met geografische wijkagenten en thematische wijkagenten. Geografische wijkagenten 
zijn er voor een bepaald gebied. Thematische wijkagenten zijn gespecialiseerd in bijvoorbeeld jeugd, 
evenementen of horeca. We hebben nu 1,5 fte geografische wijkagent in Veere. Voor een goede 
invulling van het wijkwerk moet er minimaal 1 fte wijkagent bij in Veere. Dit brengen we doorlopend 
onder de aandacht van de politie en het veiligheidscollege. Op Walcheren werken 4 fte thematische 
wijkagenten. De inzet voor Veere is ca. 1,5 fte.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Doelstellingen

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.

Maatregelen

1.007 We houden de Algemene plaatselijke verordening Veere actueel.

Goed toezicht en goede handhaving is alleen mogelijk met een actuele APV. 
Portefeuillehouder: Steketee Marcel, Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-08-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Kwaliteit

1.010 Het milieutoezicht breiden we uit met één fulltime milieu toezichthouder.

Het naleefgedrag op milieugebied verslechterde de laatste jaren. Door vaker en meer (on)geplande 
controles bij bedrijven uit te voeren en zo nodig handhavend op te treden beschermen we ons milieu.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

1.011 We onderzoeken 100 adressen op illegaal recreatief gebruik: als illegale tweede 
woning of als illegale recreatiewoning.

Met het extra budget in de begroting nemen we een toezichthouder aan die zich met name bezig 
houdt met de controles van illegale 2e woningen/recreatiewoningen. We breiden de administratieve 
ondersteuning van 0,4 naar 1 fulltime medewerker uit. Deze laatste functie houdt ook preventief werk 



in: het voorkomen van nieuwe illegale situaties. Dit doen we door het actief benaderen van makelaars 
en het informeren van potentiële kopers van woningen.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

1.012 We stellen jaarlijks het Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP) op.

In het IHUP staan de taken, de uren en prioriteiten van het cluster Toezicht & Handhaving
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

1.013 We stellen een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht 2018 op.

Dit verslag vertelt wat we het voorgaande jaar uitvoerden en we passen het (komende) IHUP daarop 
aan. Hierin rapporteren we vanaf 2019 (over het jaar 2018) ook over het illegale gebruik van woningen 
als tweede woning of als recreatiewoning.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

1.014 Het aantal grootschalige evenementen breidt niet uit.

Om de (geluids)overlast beperkt te houden, breiden we de grote evenementen niet uit. Er zijn 
voldoende grote evenementen.  
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 



Beleidsindicatoren

Programm
a

Nr Indicator Eenhei
d

Bron Jaar 
waarop 

cijfer 
betrekkin

g heeft

Cijfe
r 

Veer
e

Cijfer 
Zeelan

d

Beschrijving

Veiligheid 6 Verwijzingen 
Halt

per 
10.000 
inw. 12-
17 jr

Bureau Halt 2017 147 209 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 - 
Diefstallen

2017 0,2 1,4 Het aantal 
winkeldiefstallen 
per 1.000 
inwoners.

Veiligheid 9 Geweldsmisdrijv
en

aantal 
per 
1.000 
inwoner
s

CBS - 
Geregistreer
de 
criminaliteit & 
Diefstallen

2017 1,6 4,5 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 - 
Diefstallen

2017 1,6 1,7 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

2017 3,2 4,6 Het aantal 
vernielingen en 
beschadigingen, 
per 1.000 
inwoners.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000



Exploitatie Rekenin
g 2017

Actuele 
begroting 

2018

Begroting 
2019 

primitief

Begroting 
2020 

primitief

Begroting 
2021 

primitief

Begroting 
2022 

primitief
Lasten
1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer

1.669 1.941 1.931 1.951 2.017 2.051

1.2 Openbare orde 
en veiligheid

716 664 655 669 669 669

Totaal Lasten 2.385 2.605 2.585 2.620 2.686 2.720
Baten
1.1 
Crisisbeheersing 
en brandweer

5 5 5 5 5 5

1.2 Openbare orde 
en veiligheid

83 86 36 36 36 36

Totaal Baten 88 91 41 41 41 41
Resultaat -2.297 -2.514 -2.545 -2.579 -2.645 -2.679

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
VRZ bijdrage S 73 192 378 378
VRZ bijdrage E 25 7 -5




