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0. Bestuur en ondersteuning 
 
 

 



 

Programma inleiding 

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. 

Wat hebben we bereikt? 

D.0.01 In 2020 verbetert de dienstverlening aan de ondernemers. 

Begin 2019 voerde onderzoeksbureau Lysias het gewenste onderzoek naar de dienstverlening aan de 
ondernemers uit. De aanbevelingen werken we uit in onderstaande maatregelen. 
 

 
Stand van zaken 
De resultaten van de ondernemerspeiling deelden we maart 2020 met de gemeenteraad. Door 
de Corona-crisis besloot ons college geen verdiepend onderzoek uit te voeren. Na het 
vaststellen van de begroting 2021 konden we aan de slag met het werven van een 
casusregisseur. Deze functionaris helpt ondernemers en inwoners met plannen. Dit was een 
belangrijke aanbeveling in het rapport van Lysias.  Ook zijn we als organisatie volop bezig met 
de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Voor zover we nu weten treedt deze wet 1 januari 
2022 in werking. 

 

0.028 Na de zomer van 2020 starten we met twee casusregisseurs. 

Een belangrijke aanbeveling in het rapport van Lysias Advies is het werken met casusregisseurs. Die 
aanbeveling volgen we nu op. Zij spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de dienstverlening 
aan de ondernemers, bijvoorbeeld door het voeren van procesregie bij complexe processen. Om 
budgettaire redenen vullen we deze vacatures na de zomer 2020 in. 
Startdatum: 01-09-2020  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
Het nieuwe college spreekt in haar Hoofdlijnenakkoord over één casusregisseur. Gelet op de 
overleggen met het nieuwe college, mede in het licht van de Corona-crisis, startten we nog niet 
met de werving. Nadat de begroting 2021 is vastgesteld zijn we direct gestart met het werven 
van één casusregisseur. In maart 2021 start onze casusregisseur. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

0.029 Uitwerking ondernemerspeiling 2019 

De resultaten van de ondernemerspeiling 2019 zijn eind 2019 (december) bekend. We werken de 
resultaten uit in een compact en concreet verbeterplan. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
Deze peiling deelden we met de gemeenteraad in maart 2020. Gelet op de Corona-crisis 
vinden we het ongepast het door het college voorgestelde verdiepend onderzoek nu uit te 
voeren. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze 
inwoners blijft minimaal op het niveau van de afgelopen jaren. 

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 herhaalden we dit onderzoek. De resultaten waren eind 2019 (december) bekend. 
 

 
Stand van zaken 
We informeerden de gemeenteraad maart 2020 over de resultaten van deze peiling. De 
inwonerspeiling scoorde bij sommige thema's lager (woon- en leefklimaat, relatie inwoner-
gemeente). De overall-score bleef gelijk aan het onderzoek uit 2017 (6,9). Het klantonderzoek 
balie scoorde op onderdelen soms substantieel hoger dan in 2017. De totaalscore steeg van 
8,1 naar 8,2. 

 

0.026 Uitwerken burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie 2019 

De resultaten van het onderzoek 2019 zijn eind 2019 bekend. We vergelijken dan de resultaten met 
het onderzoek van 2017 en zien we waar we kunnen en/of moeten verbeteren. Dat vertalen we in 
concrete acties. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
De resultaten van deze peiling deelden we maart 2020 met de gemeenteraad.  Door de 
Corona-crisis besloot ons college geen verdiepend onderzoek in te stellen.  Resultaten van 
deze peiling gebruiken we bijvoorbeeld voor het opstellen van een integrale visie voor de 
openbare ruimte. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

0.027 We zetten het klantenpanel in voor het verbeteren van onze dienstverlening. 

Het aantal deelnemers aan het klantenpanel groeit. We hebben nu meer dan 40 deelnemers. Ieder 
kwartaal voeren we een kort onderzoek uit onder de leden van het panel. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In verband met de Corona-crisis besloten we geen enquête uit te zetten in het eerste kwartaal 
van 2020. In het 3e en 4e kwartaal zijn wel vragen uitgezet.  De onderwerpen gingen over de 
digitale nieuwsbrief en het gebruik van de Berichtenbox. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij 
integriteit een belangrijk thema is. 

 

 
Stand van zaken 
Ambtelijke integriteit: 
We bespraken in 2020 binnen de afdelingsclusters de uitkomsten van de vorig jaar doorlopen 
bewustwordingssessie over integriteit, een online dilemmatraining. We deden dit onder leiding 
van het afdelingshoofd en onder begeleiding van de integriteitcoördinator voor het geven van 
toelichting en het bewaken van de uniformiteit. We deden dit ook  in een overleg met 
MT/DT.  Vervolgens  evalueerden wij  het bewustwordingstraject met het MT/DT en maakten 
we de afspraak dat wij de bewustwordingssessies voor integriteit periodiek (maar niet perse 
jaarlijks) vanaf kwartaal 3 2021 vervolgen.  
Bestuurlijke integriteit: 
In 2019 stelde de gemeenteraad de gedragscode vast voor de politieke ambtsdrager en de 
bestuurders. In hoofdstuk 3 van deze gedragscodes is aangegeven dat de gemeenteraad op 
voorstel van de burgemeester afspraken maakt over de processtappen die worden gevolgd in 
geval van een vermoeden van een integriteitsschending door een bestuurder van de 
gemeente. Deze processtappen zijn beschreven in het Protocol vermoedens 



 

integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Veere 2020. Op 19 maart 2020 stelde de 
gemeenteraad het protocol vast. Verder stelde de raad op 1 juli 2020 een integriteitscommissie 
in. Hierin is uit elke fractie, 1 raadslid vertegenwoordigd. Het doel van de commissie integriteit 
is het bevorderen van integer gedrag door sturing te geven aan de ontwikkeling, de uitvoering 
en de naleving van het gemeentelijk integriteitsbeleid.  
Algemeen: 
We stelden het jaarverslag Integriteit 2019 op waarin we terugblikken op de activiteiten die zijn 
ondernomen voor het ambtelijke en bestuurlijke integriteitsbeleid. Het jaarverslag wordt in 
september 2020 behandeld in de OR (ambtelijke organisatie) waarna het college het definitief 
vaststelt. Wij boden het vervolgens aan de gemeenteraad aan en zorgden daarna ook voor het 
publiceren ervan op de gemeentelijke website. Wij stelden een apart menu voor integriteit 
beschikbaar op de website: https://www.veere.nl/integriteit. Hier plaatsen wij informatie over 
ons integriteitsbeleid zoals gedragscodes, protocollen en de jaarverslagen.  
Alles overzichtelijk op één plek. 

 

0.023 Het in 2019 vastgestelde integriteitsbeleid voeren we verder uit. 

De sturing en coördinatie vindt plaats vanuit de cluster governance en de driehoek burgemeester, 
griffier en gemeentesecretaris. Op deze manier heeft integriteit een belangrijke plaats binnen onze 
organisatie. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
 

 
Kwaliteit 
In 2020 vervolgden wij het integriteitsbeleid voor zowel de ambtelijke organisatie als bestuurlijk.  
Jaarlijks evalueren wij het integriteitsbeleid en verantwoorden wij ons hierover, zowel intern als 
extern. Dit doen wij in de vorm van een integriteitsrapportage. Wij geven inzicht in de 
uitgevoerde activiteiten, de stand van zaken en een doorkijk naar de ambities voor een volgend 
jaar. Op onze gemeentelijk website www.veere.nl/integriteit vindt u alle informatie over ons 
integriteitsbeleid inclusief deze verantwoordingen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

0.024 We versterken het cluster communicatie met als opdracht in 2020 een meerjarig 
organisatiebreed traject te starten om onze communicatie met de buitenwereld naar een 
hoger niveau te brengen passend bij de open bestuurscultuur die wij nastreven. 

In het kader van dit traject beleggen we in april een moment met de raad om over dit onderwerp van 
gedachten te wisselen. Op basis hiervan bekijken we ook de eventuele noodzaak voor een nieuwe 
communicatienota waartoe we dan een concreet proces met de raad afspreken. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
 

 
Kwaliteit 
We hebben in 2020 gefocust op de volgende items  mbt de verdere verbetering van onze 
communicatie: 
-versterken cluster communicatie ter ondersteuning organisatie en dagelijks bestuur 
-invoering wekelijkse digitale nieuwsbrief die inmiddels 1807 abonnees heeft 
-continu analyseren en verbeteren van de vindbaarheid op onze website 
-professionalisering perscontacten 
-mediatraining dagelijkse bestuurders 
-helder taalgebruik organisatie 
-verdere doorvoering van het werken met communicatieframes bij uitvoering van werken en 
projecten 
-uitbreiding overleggen en contactmomenten met externe betrokkenen bij opzet en uitvoering 
van werken en  projecten 
-crisiscommunicatie en informatievoorziening rond de coronazaken 
-voorbereiding intern jaarplan communicatie 2021 en het in de eerste helft van 2021 op te 
leveren strategisch communicatieplan (externe communicatie en participatie). 
De daartoe gehanteerde raadsagenda liet in 2020 geen ruimte voor een RIB rond 
communicatie(nota) en de voor de coronacrisis noodzakelijke communicatiecapaciteit leidde tot 

https://www.veere.nl/integriteit.


 

vertraging in de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot het strategisch 
communicatieplan dat nu dus ook  wat later dan was gepland met de raad zal worden gedeeld. 
 
 
 
  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

0.025 We informeren inwoners, ondernemers, toeristen en de pers tijdig en op een 
toegankelijke manier. 

We gebruiken als algemene communicatiemiddelen de Veerse Krant, de website en social media. 
Ook dit vormt een onderdeel van de open cultuur. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In  2020: 
-verschenen er 2 huis aan huis papieren nieuwsbrieven en 52 digitale nieuwsbrieven 
  op de digitale nieuwsbrief hebben 1.807 personen zich geabonneerd   
-werden er 19 onderwerpen op de raadswebsite toegelicht  
-waren er 222.094  bezoekers van onze  website  
-bekeken 1.956  personen de beeldopnamen van de commissievergaderingen  
-bekeken 3.807  personen de beeldopnamen van de raadsvergaderingen  
-luisterden 2.587  personen de geluidsopnamen van de commissievergaderingen  
-luisterden 2.913  personen de geluidsopnamen van de raadsvergaderingen  
-reageerden we 900  keer op een bericht op WhatsApp  
-volgden 5.343 personen ons via Twitter  
-volgden 4.014  personen ons via Facebook  
-volgden 2.692 personen ons via Instagram;  
-besteedde de pers (o.a. PZC,  Bode, Omroep Zeeland) gemiddeld 12 x  per week aandacht 
aan Veere. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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 
Het nawerk van de ontvlechting Porthos verliep conform planning en is nagenoeg afgerond.  
Het plan van aanpak voor  een stringentere aansturing van en het vergroten van de grip op 
verbonden partijen is in 2021  opgesteld richting een rib in februari  en behandeling in de raad 
van maart  2021. 

 

0.030 We voeren het governance model in voor de aansturing van verbonden partijen. 

De cluster governance maakt een plan van aanpak voor de invoering van het governance model. Dit 
model gebruiken we voor de aansturing van verbonden partijen. 
Dit leggen we in het 1e kwartaal 2020 voor aan de raad. 
Hierin nemen we mee de financiële grip op de verbonden partijen. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
 



 

 
Kwaliteit 
Het plan van aanpak gaat vooral over de grip op kwaliteit (wat willen we bereiken). Het is van 
toepassing op alle verbonden partijen . Wij vergroten de grip door:  

 strategie 
 inzicht 
 regie 
 samenwerking 

 
Het plan van aanpak is eind 2020 aan het college gepresenteerd. Begin 2021 bespreken wij 
het plan met de raad in een raadsinformatiebijeenkomst. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking heeft Cijfer Veere Cijfer Zeeland   

Bestuur en ondersteuning 1 Formatie FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2020 9,13 n.b.   
Bestuur en ondersteuning 2 Bezetting FTE per 1.000 inwoners Eigen gegevens 2020 8,47 n.b.   
Bestuur en ondersteuning 3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 2020 € 797 n.b.   
Bestuur en ondersteuning 4a Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom Eigen begroting 2020 16% n.b.   
Bestuur en ondersteuning 4b Externe inhuur Totale kosten inhuur externen Eigen begroting 2020 € 2.012.000 n.b.   
Bestuur en ondersteuning 5 Overhead % van de totale lasten Eigen begroting 2020 13% n.b.   
          
          
          



 

Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 
Exploitatie Begroting 2020 primitief Begroting na wijziging 

2020 
Realisatie 2020 Resultaat 2020 

Baten     

0.1 Bestuur 0 0 4 -4 
0.2 Burgerzaken 254 209 243 -35 
0.3 Beheer en overige 
gebouwen en gronden 

19 22 11 12 

0.63 Parkeerbelasting 3.773 3.239 3.342 -103 
Totaal Baten 4.046 3.470 3.600 -130 
Lasten     

0.1 Bestuur 1.497 1.732 1.817 -84 
0.2 Burgerzaken 600 590 569 21 
0.3 Beheer en overige 
gebouwen en gronden 

127 134 121 14 

0.63 Parkeerbelasting 65 67 59 7 
Totaal Lasten 2.289 2.523 2.565 -42 
Resultaat 1.758 947 1.035 -88 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met afwijkingen  groter dan € 25.000.  
  

Taakveld Resultaat V/N 

Bestuur 
Op dit taakveld is sprake van een overschrijding van € 80.000. 
  
Budgetten griffie voor raadsleden en commissies 
Er zijn minder kosten gemaakt voor vergoedingen, tegemoetkomingen, 
reiskosten, opleiding en onderzoeken.    
  
Voorzieningen pensioenverplichtingen wethouders 
De noodzakelijke omvang van deze voorziening wordt jaarlijks opnieuw 
bepaald. De structureel geraamde vaste toevoeging aan de voorziening 
ultimo 2020 bleek te laag te zijn waardoor er een extra storting in de 
voorziening noodzakelijk was. De hogere storting is € 170.000.  
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Burgerzaken 
Het taakveld heeft een positief resultaat van € 56.000. 
  
Leges 
De opbrengsten van leges voor reisdocumenten en huwelijken is in totaal € 
28.000 hoger dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage. 
Daarnaast zijn er minder ambtelijk uren toegeschreven aan het taakveld 
burgerzaken. 
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Beheer overige gebouwen en gronden 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000. 

  
  

  
  

Parkeerbelasting 
Dit taakveld laat een overschot zien van € 110.000. 
  
Parkeergelden 

  
  
  
  

€ 59 

  
  
  
  

V 



 

Halverwege het jaar zijn de opbrengsten, vanwege de Covid-19 uitbraak, 
afgeraamd met € 520.000 tot een totale raming van € 2.834.000. 
De opbrengsten zijn uiteindelijk € 59.000 positiever uitgevallen. 
  
Parkeerboetes 
Bij de tweede bestuursrapportage zijn de opbrengsten, vanwege de Covid-
19 uitbraak, afgeraamd met € 34.000 tot een totale raming van € 289.000. 
Uiteindelijk is er voor een bedrag van € 46.000 meer aan parkeerboetes 
uitgeschreven dan geraamd. 

  
  
  
  

€ 46 
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Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget/ 
investering 

Realisatie Toelichting   1000 

Aansluiting e-depotvoorziening E 45 40 Restant valt vrij in resultaat.    

BAG/Grondslag WOZ wijziging E 60 3 Restantbudget bij slotwijziging overgeheveld naar 2021.    

Overleg Zeeuwse Overheden E 22 22 Budget uitgegeven in 2020.    

Visiedocumenten en uitvoeringsprogramma 
dienstverlening 

E 75 0 Budget i.v.m. bezuiniging financieel perspectief deels vrijgevallen. € 50.000 wordt nu 
ingezet in 2022. 

   

Procesbeschrijvingen t.b.v. de rechtmatigheidsverklaring in 
2021 

E 80 29 Budget i.v.m. bezuiniging financieel perspectief deels vrijgevallen. € 25.000 wordt nu 
ingezet in 2022. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 


