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1. Veiligheid 
 
 

 



 

Programma inleiding 

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

Wat hebben we bereikt? 

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 gezamenlijke meldkamer. 
 

 
Stand van zaken 
Gelet op de Corona-crisis informeren wij u in de volgende rapportage over dit onderwerp.  
Sinds maart 2020 verkeren we in een GRIP 4 situatie vanwege Covid-19. Veere draagt actief 
bij aan de sectie Bevolkingszorg voor de bestrijding van deze crisis.  Alle geplande fysieke 
trainingen en opleidingen zijn afgelast. Eind dit jaar is er nog wel een trainingssessie 
crisisbeheersing voor het nieuwe college.  
Ook bij de Veiligheidsregio zijn, gezien de Covid-19 crisis, geplande trainingen, opleidingen, 
onderzoeken en beleidsstukken vertraagd of uitgesteld. 

 

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

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.) verwachten. 
Startdatum: 14-09-2017  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Ondanks de corona crisis hebben toch nog een aantal oefeningen en trainingen gevolgd. Gelet 
op de Corona-crisis informeren wij u in de volgende rapportage uitgebreider over dit 
onderwerp. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

1.017 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 2e of 3e kwartaal leggen we de jaarstukken en begroting aan de raad voor. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
We hebben de stukken voorgelegd aan de raad. De VRZ heeft zich ook veel met corona bezig 
gehouden, dus waarschijnlijk zijn niet alle voorgestelde doelstellingen behaald. 

 
Tijd 
We hebben de stukken voorgelegd aan de raad. De VRZ heeft zich ook veel met corona bezig 
gehouden, dus waarschijnlijk zijn niet alle voorgestelde doelstellingen gehaald. 



 

 
Geld 
 

D.1.02 Veere blijft in 2020 een veilige gemeente en scoort op de AD Misdaadmeter een 7 
of lager. 

We streven naar een hoog veiligheidsgevoel en veiligheidsgehalte van onze inwoners, ondernemers 
en bezoekers. Naast het veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag 
mogelijk te houden. De AD Misdaadmeter geeft een objectief totaalbeeld van de veiligheid in een 
gemeente. In 2017 scoorden we 5,72 en het jaar daarop 7,37. De AD Misdaadmeter komt jaarlijks in 
het 4e kwartaal uit. 
 

 
Stand van zaken 
   
De Misdaadmeter 2019 is niet gepubliceerd, waardoor een actueel beeld ontbreekt. Voor 2021 
zoeken we naar een nieuwe betrouwbare bron. Het veiligheidsgevoel geeft mogelijk een ander 
beeld, gelet op de uitbraak van Covid-19 en de getroffen (nood)maatregelen. In het 1e kwartaal 
zagen we dat vanwege de maatregelen de klassieke criminaliteit (inbraken, fietsendiefstallen) 
terugliep.  In de zomer namen deze aantallen weer toe.  
Politie en boa capaciteit werd voornamelijk ingezet voor handhaving van coronamaatregelen. 

 

1.016 We bestrijden in 2020 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.  
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
Door de Coronacrisis hebben we in 2020 geen bijeenkomsten of concrete acties op het gebied 
van ondermijning kunnen organiseren. In 2021 pakken we dit weer op. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

1.018 We werken in 2020 samen met de politie aan de Veerse veiligheid en de daarbij 
behorende inzet van de politie. 

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.  
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
We hebben nauw contact met de politie in het veiligheidsoverleg en de basisteamdriehoek. In 
2020 ging de inzet vooral op de corona maatregelen en werkten we ook nauw samen in 
combidiensten (politie en boa's). De capaciteit van de politie in Veere, maar in feite in heel 
Nederland baart ons zorgen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

D.1.03 De leefomgeving van de gemeente is schoon, veilig, gezond en mooi. 

We dragen hieraan bij via communicatie, voorlichting, toezicht en handhaving en het stellen van 
regels. 
 

 
Stand van zaken 
Tijdens surveillance houden de boa's toezicht in alle kernen en het buitengebied. Alles wat er 
niet hoort wordt gecontroleerd en zo nodig wordt er opgetreden. Andere toezichthouders 
vervullen tijdens hun werk een oog- en oorfunctie. 

 

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 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Het IHUP voor 2019 is vastgesteld en geldt als uitvoeringsprogramma voor de inzet van 
personeel van het cluster Toezicht & Handhaving.  Door de coronacrisis lopen we op tal van 
taken achter. Daar wordt een apart memo van op gemaakt.  
   
Naast de reguliere werkzaamheden hebben wij ons voornamelijk gefocust op het handhaven 
van de Covid-19 wetgeving. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

1.014 Het aantal grootschalige evenementen breidt niet uit. 

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

 
Kwaliteit 
Behalve de reeds bestaande grote evenementen worden er geen nieuwe aangevraagd.  
   
10-02-2021 Pieter Passenier; Door de Coronacrisis konden evenementen in 2020 niet 
doorgaan. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

1.019 We stellen een compact en integraal jaarverslag Omgevingsrecht 2019 op. 

Dit verslag vertelt wat we het voorgaande jaar uitvoerden en we passen het (komende) IHUP daarop 
aan. Hierin rapporteren we vanaf 2020 (over het jaar 2019) ook over het illegale gebruik van woningen 
als tweede woning of als recreatiewoning. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
Gereed 

 
Kwaliteit 
U leest in het jaarverslag wat we in 2019 deden op het gebied van vergunningen, toezicht en 
handhaving. Het Jaarverslag is ter kennisname aan de raad gestuurd. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

1.020 We houden de Algemene Plaatselijke Verordening actueel. 

Goed toezicht en goede handhaving is alleen mogelijk met een actuele APV. 
Dit gaat over vergunningen voor evenementen, drank- en horeca vergunningen, strandzaken en vele 
andere onderwerpen. 



 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
De jaarlijkse wijziging Apv is goedgekeurd door de commissie en op 10 december 2020 door 
de raad vastgesteld (hamerstuk) 

 
Tijd 
De wijziging Apv is op tijd aangeboden aan het college en commissie. Totaal zijn dit jaar teveel 
uren besteed aan de wijziging apv, omdat er twee wijzigingen waren dit jaar.  Vooral de 
wijzigingsronde in het voorjaar heeft erg veel extra uren  gekost, die niet begroot waren. We 
zitten ongeveer 40 uur boven de begrote uren. 

 
Geld 
 

1.021 We bouwen 56 parkeerautomaten om naar contactloos betalen. 

Mastercard en Visa stellen verplicht dat betaalterminals vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid bieden 
om contactloos te betalen. Als gevolg daarvan moeten alle gemeenten in Nederland voor deze datum 
contactloos betalen op hun parkeerautomaten mogelijk maken. De automaten moeten daarvoor 
worden omgebouwd. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
 

 
Kwaliteit 
Álle automaten zijn omgebouwd en draaiden sinds 1 april.  
   
  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

1.022 We treffen veiligheidstoezicht op de parkeerterreinen. 

Zichtbare en onzichtbare middelen ter bescherming van gemeentelijke eigendommen. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Hiermee bedoelen we camera's ter bescherming van de parkeerautomaten. Sinds de camera's 
er staan zijn er geen inbraken meer. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop 
cijfer betrekking 

heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving  

6 Verwijzingen Halt per 10.000 
inw. 12-17 jr 

Bureau Halt 2019 117 182 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 
18 jaar. 

 

7 Winkeldiefstallen aantal per 
1.000 
inwoners 

CBS - Diefstallen 2019 0,2 1,6 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.  

8 Geweldsmisdrijven aantal per 
1.000 
inwoners 

CBS - Geregistreerde 
criminaliteit & 
Diefstallen 

2019 2,1 4,5 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van 
geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en 
doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, 
etc.). 

 

9 Diefstallen uit woning aantal per 
1.000 
inwoners 

CBS - Diefstallen 2019 1,8 1,3 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.  

10 Vernielingen en 
beschadigingen (in de 
openbare ruimte) 

aantal per 
1.000 
inwoners 

CBS - Geregistreerde 
criminaliteit & 
Diefstallen 

2019 4,1 5,2 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.  



 

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

2020 
Realisatie 2020 Resultaat 2020 

Baten     

1.1 Crisisbeheersing 
en brandweer 

6 14 17 -3 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

36 76 77 -2 

Totaal Baten 43 90 94 -4 
Lasten     

1.1 Crisisbeheersing 
en brandweer 

2.067 2.236 2.346 -109 

1.2 Openbare orde en 
veiligheid 

732 679 686 -7 

Totaal Lasten 2.799 2.916 3.032 -116 
Resultaat -2.757 -2.826 -2.938 112 

Financiële analyse 

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

Taakveld Resultaat V/N 

Crisesbeheersing en brandweer 
Op dit taakveld is sprake van een overschrijding van € 107.000. 
  
Er zijn hogere uitgaven gedaan door het taskforceteam voor onder andere inzet 
corona coaches, verkeersregelaar en ondernemersmanager. 

  
  
  

€ 108 

  
  
  

N 

Openbare orde en veiligheid 
Het totaal van dit taakveld heeft slechts een overschrijding van € 5.000. Twee 
grotere afwijkingen lichten we hieronder toch toe. 
  
Detectiewerkzaamheden NGE 
Er zijn kosten voor het onderzoeken naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE). 
Compensatie voor 70% van deze kosten doen we via een aanvraag bij het 
ministerie. Toekenningen worden openbaar gemaakt in de meicirculaire 2021 
van het gemeentefonds. 
  
Toezicht en handhaving parkeren 
Er is minder personeel ingehuurd op handhaving dan in de begroting is 
opgenomen 

  
  
  
  
  

€ 45 
 
  
  

€ 44 
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V 

 
 
 
 
 
 
 
 


