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5. Sport, cultuur en recreatie 
 
 

 



 

Programma inleiding 

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.   
  

Wat hebben we bereikt? 

D.5.01 Sportaccommodaties die qua aantal en soort passen bij de behoefte van onze 
inwoners en de demografische samenstelling. 

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente beheert en 
onderhoudt verschillende binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzaal, sporthal). Onder de 
buitensport vallen vooral de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn 
afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het complex. Onderhoud en renovatie van de 
buitensportaccommodaties willen we volledig privatiseren. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het 
openluchtzwembad in Serooskerke. Om het zwembad up-to-date te houden zijn forse investeringen 
noodzakelijk. We nemen de besluitvorming hierover mee in het project maatschappelijke 
voorzieningen. 
  
Begin 2019 ondertekende de Zeeuwse gemeenten het Zeeuws Sportakkoord. Hiermee spreken we uit 
dat we waar mogelijk met elkaar samenwerken om de ambities in het Zeeuws Sportakkoord te 
realiseren. We spannen ons gezamenlijk in voor optimale sport- en beweegmogelijkheden voor iedere 
inwoner in Zeeland. Het Zeeuws Sportakkoord loopt tot en met 31 december 2023. 
  
Duurzame sportinfrastructuur is een ambitie uit het Zeeuws Sportakkoord. Zeeland hecht veel waarde 
aan het behouden van haar sportkapitaal (hardware) en de kwaliteit ervan. Het is belangrijk dat er 
sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Dit betekent niet dat automatisch 
bestaande voorzieningen gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als de 
lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang. 
  
Buitensportverenigingen werken onderling (meer) samen. Als dit tot een fusie leidt, maken we keuzes 
over het aantal en de omvang van buitensportaccommodaties. Ook deze moeten voldoen aan de 
NOC*NSF-normen. 
 

 
Stand van zaken 
We kregen geen signalen dat er te weinig sportaccommodaties zijn, of dat er een bepaald 
soort sport geen accommodatie heeft. In 2020 startte we de voorbereiding voor het updaten 
van de erfpachtovereenkomsten, om het aantal en soort sportaccommodaties aan te laten 
sluiten bij de behoefte. 

 

5.035 We brengen de toekomstige ontwikkelingen voor de tennis in Veere in beeld. 

Op 30 november 2021 loopt de eerste erfpachtovereenkomst voor de tennis af. Gezien een terugloop 
van het aantal leden van tennisverenigingen willen we eerst met de verenigingen in gesprek gaan 
over wat dit betekent voor de (tennis) sportvoorzieningen. Mede afhankelijk daarvan maken we 
(nieuwe) afspraken met de tennisverenigingen. Hiermee starten we in 2020. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-12-2021  
Gestart 



 

 
Kwaliteit 
November 2019 waren de erfpachtovereenkomsten opgezegd. Deze lopen 31-12-2021 af. In 
2020 startten we de voorbereiding voor een nieuw plan rondom duurzame 
sportaccommodaties. Onder begeleiding van SportZeeland organiseerden we een kick-off 
bijeenkomst en informeerden we de verenigingen over het te doorlopen proces. Hierna 
voerden we individuele gesprekken met de verenigingen over onder andere hun toekomstvisie, 
knelpunten en om data te verzamelen per vereniging. 

 
Tijd 
Voorlichting verenigingen 5 maart 2020 
In beeld brengen van de huidige situatie verenigingen april - nov 2020 

 
Geld 
 

5.051 We ondersteunen processen van (sport)verenigingen die willen fuseren. 

Demografische ontwikkelingen dwingen soms ook Veerse sportverenigingen om nauw samen te 
werken. Dit kan er toe leiden dat er meer Omnisportverenigingen ontstaan en/of dat verenigingen 
fuseren. In 2019 spraken de sportverenigingen Domburg en Oostkapelle de intentie uit om te fuseren. 
Deze ontwikkeling heeft consequenties voor de sportaccommodaties en de daarbij behorende 
(privatiserings-) overeenkomsten. De consequenties brengen we in beeld als dit zich voordoet. 
Startdatum: 01-01-2020  
 

 
Kwaliteit 
We spraken voetbalvereniging Domburg en Ooskapelle over een mogelijke toekomstige fusie. 
Uit de individuele gesprekken bleek dat er in 2020 geen verdere ondersteuning nodig was. 
Verder waren er geen sportverenigingen die concrete plannen hadden tot fuseren. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.5.02 Veere in beweging. 

De raad stelde in december 2015 de sportnota ‘Veere beweegt mee!’ vast. 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 versterken organisaties zichzelf en elkaar zodat ze 

levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen. 
De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren dragen bij aan deze speerpunten, net als aan de 
nota Gezondheidsbeleid 2018-2021. 
  
Bij de uitvoering van de sportnota en de nota gezondheid pakken we overgewicht aan. Sport draagt 
hieraan bij 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 
Inwoners van de gemeente Veere bewogen meer dan het landelijk gemiddelde. 72,3% 
(landelijk 63%) van de inwoners voldeed aan de beweegnorm en 48,1% (landelijk 51,3%) van 
onze inwoners deed aan sport in georganiseerd verband. Ons uitvoeringsprogramma sport 
droeg actief bij aan het bewegen van onze inwoners.  
   
  

 

5.037 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere. 

MTB-rijden is een populaire buitensportactiviteit. Het realiseren van een MTB-route past bij het 
speerpunt “Omgeving en faciliteiten” in de Sportnota 2016. Het draagt eraan bij dat meer mensen 
gaan fietsen en dus in beweging komen. Wij stemden in 2017 in met het projectplan hiervoor. Ook 



 

verleenden we een financiële bijdrage van € 11.228. Deze is gekoppeld aan drie deelroutes. De route 
Dishoek-Zoutelande-Biggekerke stelden we in 2018 vast en in 2019 de route Westkapelle-
Oostkapelle. In 2020 ronden we de laatste deelroute Vrouwenpolder–Veere af. Onze ondersteuning 
bestaat uit het verlenen van deze financiële bijdrage en het meedenken over de route. 
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-04-2020  
 

 
Kwaliteit 
Na overleg met Stadsraad Veere en MTB vereniging De Zeeuwse Kust stelden we de laatste 
deelroute Vrouwenpolder-Veere vast. We verleenden ook de financiële bijdrage vanuit de 
Reserve Leefbaarheid. Hiermee is de realisatie van een mountainbikeroute in Veere volledig 
afgerond. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.038 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2020. 

Het uitvoeringsprogramma maken we samen met de klankbordgroep sport. Hierin staan de 
sportactiviteiten en -projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Dit is gebaseerd op de 
sportnota ‘Veere beweegt mee! We willen daarmee bereiken dat meer inwoners bewegen en het 
draagt bij aan het terugdringen van overgewicht bij onze inwoners, één van de speerpunten uit de 
nota gezondheid. Het budget is € 25.000. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
 

 
Kwaliteit 
We stelden het Uitvoeringsprogramma Sport 2020 vast. We besloten dat de kleine kernen 
meer aan bod moesten komen in het programma dan voorheen en dat het opzeggen/wijzigen 
en de aanpak hiervan van de erfpachtovereenkomsten duidelijker naar voren moest komen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.5.03 Passende culturele voorzieningen en activiteiten die aantoonbaar bijdragen 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 pakken de rol op 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 
Door corona waren onze culturele voorzieningen beperkt bereikbaar en gingen activiteiten 
niet/deels door. Uit onze Culturele Agenda 2020-2023 konden we ook slechts enkele 
onderdelen uitvoeren. Wat wel kon plaatsvinden, droeg bij aan onze doelstelling.  
  

 

5.052 We maken een uitvoeringsprogramma cultuur 2020 

Op basis van de vastgestelde kaders in Kijk op Cultuur maken we samen met de klankbordgroep Kijk 
op Cultuur het uitvoeringsprogramma voor 2020. Hierin staan de culturele activiteiten en projecten 
voor de thema’s Kijk op Cultuur waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Daarmee willen we 
bereiken dat de sectoren zorg, recreatie, cultuur en onderwijs samenwerken aan culturele activiteiten. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
 

 
Kwaliteit 
Door corona en andere prioriteiten stelden we het opstellen van en het overleg over het 
uitvoeringsprogramma uit naar 2021.  Op onderdelen maakten we afspraken, zoals over het 
gastheerschap met twee musea, en Kunsteducatie Walcheren kreeg  subsidie voor extra 
activiteiten op de scholen. 



 

 
Tijd 
Door corona en andere prioriteiten stelden we het uitvoeringsprogramma uit naar 2021. 

 
Geld 
 

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 
Vanwege corona hebben veel culturele activiteiten van maart tot juni stilgelegen. Na 1 juni 
2020 waren veel culturele activiteiten weer open met beperkingen, tot de sluiting in december. 
Om deze reden konden onze inwoners in 2020 niet of slechts gedeeltelijk deelnemen aan 
culturele activiteiten. We stelden een compensatieregeling op voor culturele instellingen om de 
verliezen en gederfde inkomsten door corona op te vangen, om zodoende het culturele aanbod 
op peil te houden. 

 

5.039 In 2020 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte 

Volgens de uitgangspunten van de nota Kunst in de openbare ruimte financieren we 1 keer in de 2 
jaar een kunstwerk. In 2019 startten we met de voorbereiding van een kunstwerk in Gapinge. De 
plaatsing is gepland voorjaar 2020.  
  
Op initiatief van de dorpsraad starten we met de procedure voor een kunstwerk in Meliskerke. We 
ronden de selectie in 2020 af. De plaatsing van het kunstwerk vindt plaats in 2021. 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Door Corona heeft het kunstwerk voor Gapinge vertraging opgelopen. We besloten het budget 
voor het kunstwerk en de plaatsing van het kunstwerk door te schuiven naar 2021. 

 
Tijd 
Planning verschoven naar voorjaar 2021 vanwege Corona. 

 
Geld 
 

5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool 

We nemen deel aan Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse muziekschool, zodat onze inwoners een 
muzikale opleiding kunnen volgen of deel kunnen nemen aan muziekactiviteiten. We stellen geld 
beschikbaar en besluiten inhoudelijk over de plannen van de muziekschool. We streven naar 
muziekonderwijs dicht bij huis en stimuleren samenwerking met lokale (muziek)verenigingen en 
scholen. 
Startdatum: 01-01-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
We namen deel aan bestuurlijke overleggen. We stelden de jaarrekening 2019 vast. We 
stelden de gewijzigde begroting 2020, begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 vast. 
U stemde in met de zienswijze die we u voorstelden. Daarin stond dat de Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) inzichtelijk moest maken de investeringen voor de toekomst zorgen voor een 
sterke en toekomstbestendige Zeeuwse Muziekschool, zonder een noodzakelijke aanvullende 
gemeentelijke bijdrage op het moment dat de gelden zijn besteed. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden voor de toekomst en 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 2020 was het cultureel erfgoed van Veere behouden voor de toekomst. Door corona lag er 
wel een extra uitdaging om dit ook voor lange termijn financieel duurzaam te houden. Mede 
daarom bereidden we de versterking van de musea voor. Waar nodig ondersteunden we 
musea bij de gevolgen van corona. Verder maakten we afspraken met het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief. We subsidieerden musea en nemen deel aan 
de Walcherse Archeologische dienst. 

 

5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief. 

Het Zeeuws Archief zorgt voor het behoud en het ontsluiten van het geschreven cultureel erfgoed en 
het conserveren van de gemeentelijke kunstcollectie. Het Zeeuws Archief is ook verantwoordelijk voor 
ons E-depot (digitale archief). 
Startdatum: 01-01-2020  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
We namen deel aan bestuurlijke overleggen. We stelden de jaarstukken 2019, gewijzigde 
begroting 2020 en begroting 2021 vast en hebben u deze ter kennisname aangeboden. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.042 We verlenen onze ondersteuning aan een duurzaam behoud van het cultureel 
erfgoed en hebben speciale aandacht voor musea. 

Vanuit Kijk op Cultuur is het uitgangspunt dat de gemeente geen structurele middelen beschikbaar 
stelt voor exploitatiebijdrage van musea. Wel denken we mee en dragen we bij aan de ideeën om het 
cultureel erfgoed voor de langere termijn duurzaam te behouden. We leggen bijvoorbeeld verbinding 
met vrijwilligers voor exploitatie van musea. Tot en met 2020 ontvangt Stichting Grote Kerk een 
incidentele bijdrage, in 2020 maken afspraken over het vervolg. We maken met Marie Tak van 
Poortvliet museum afspraken over subsidiëring als definitieve besluitvorming over verplaatsing heeft 
plaatsgevonden. 
Startdatum: 01-01-2020  
 

 
Kwaliteit 
De beelden van de heren en vrouwen van Veere zijn vernieuwd. We maakten een plan de 
verwijderde Wenkenbach beelden te exposeren in de Grote Kerk van Veere. De verplaatsing 
van het Marie Tak van Poortvliet Museum naar het Nehalenniagebied ging, vanwege het 
ontbreken van draagvlak in de kern, definitief niet door. Andere locatiestudies leidden nog niet 
tot resultaat. Met de Grote Kerk maakten we subsidieafspraken voor een vervolgsubsidie. De 
werkgroep Toeristische Impuls behandelde een deel van de subsidieaanvraag. We stelden de 
afspraken met de musea over ondersteuning uit naar 2021. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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 
In 2020 zijn op twee momenten kwaliteitsopnames gedaan in de openbare ruimte.  De 
rapportages laten zien dat het onderhoud op een goed niveau is.  

 

5.025 We bestrijden invasieve soorten. 

Invasieve soorten zijn planten die van nature niet in ons gebied thuis horen. Deze soorten geven 
overlast voor mensen en omgeving. Bijvoorbeeld huidirritatie door de Berenklauw of opdrukkende 
funderingen en bestrating door Japanse Duizendknoop. De genoemde soorten willen we bestrijden 
met extra inzet. Dit kan door inhuur van een gespecialiseerd bedrijf en/of inzet van eigen personeel. 
  
Er is een budget van € 25.000,- 
Startdatum: 01-01-2019  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
De bestrijding heeft in 2020 5 x plaatsgevonden, er zit zichtbaar vooruitgang in de bestrijding 
van Japanse Duizendknoop. We zien de planten kleiner worden en ze zijn minder intensief 
aanwezig. We hebben het toepassen van andere methoden onderzocht. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.034 We passen de bomenverordening aan. 

In 2019 is het bomenbeleidsplan 2019-2024 vastgesteld door de raad. Hierbij is een lijst met criteria 
bepaald waarop we in 2019 een lijst waardevolle bomen opstellen. In 2020 stellen we lijst vast en 
passen we de Bomenverordening aan. 
  
Er is een budget van € 7.500,- 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In 2020 is de concept bomenverordening in de commissie RO behandeld. Daar is besloten de 
verordening vast te stellen op het moment dat ook de lijst waardevolle bomen gereed is. In een 
RIB is hierom een toelichting gegeven op de manier van samenstellen van de lijst. De planning 
is hierdoor verschoven, we stellen de lijst en de verordening vast in 2021.  

 
Tijd 
De raadscommissie heeft geadviseerd de bomenverordening pas vast te stellen als ook de lijst 
waardevolle bomen gereed was. De besluitvorming is daarom uitgesteld naar 2021. 

 
Geld 
 

D.5.07 Speelruimte in alle kernen die regelmatig gebruikt wordt door onze jeugdige 
inwoners. 

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de speelplaatsen en de 
speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen kinderen vaak op andere plaatsen 
in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij de nieuwe aanleg van speelruimte 
houden we rekening met de behoeften van onze jeugdige inwoners en de demografische 
samenstelling van de kernen. We onderhouden speelruimtes zodat kinderen veilig kunnen spelen. Met 
vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten voor het onderhoud en beheer van deze 
speeltuinen. 



 

 

 
Stand van zaken 
De speelruimtes in onze kernen waren goed toegankelijk voor onze jeugdige inwoners. We 
onderhielden en vervingen speeltoestellen, zodat de speelvoorzieningen veilig bleven en 
afgestemd op de behoefte. 

 

5.036 We verlengen de overeenkomsten met de speeltuinverenigingen. 

Op 30 juni 2021 lopen de overeenkomsten met de speeltuinverenigingen in Aagtekerke, Biggekerke, 
Grijpskerke en Meliskerke af. Voor die tijd maken we (nieuwe) afspraken over onder andere de duur 
van de verlenging en over de subsidie. Daarnaast maken we nieuwe afspraken voor het beheer en 
onderhoud van deze speeltuinen. Voor de speeltuin in Aagtekerke maken we indien nodig eerst 
tijdelijke afspraken. Dit in verband met de verplaatsing van de speeltuin voor de nieuwbouw van 
gymzaal en dorpshuis in Aagtekerke. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf 
Maatschappelijke Voorzieningen. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 30-04-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De bruikleenovereenkomsten verlengden we met 1 jaar. We troffen voorbereidingen voor een 
nieuwe geactualiseerde overeenkomst van 5 jaar, waarin we duidelijker omschrijven wie 
waarvoor verantwoordelijk is. We besloten om begin 2021 verder voortgang te geven aan dit 
proces. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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 
Schoon 
Kustparkeerterreinen lopen mee in de schoonmaakrondes. Hiervoor is in de zomer extra 
budget ingezet.  
Stranden reinigen we via de strandstichting, machinaal en handmatig.  
Veilig 
In het hoogseizoen hebben we op onze stranden  nachtbewaking ingezet. 
Extra toezicht huurden we in de weekenden met de focus op de omgeving Westduin - Dishoek. 

 

5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de 
strand- en duingebieden. 

Het gezamenlijk beheer van onze stranden en duinen leidt tot schaalvoordelen. Het leidt tot gelijkheid, 
kwaliteit op niveau en kostenefficiency. De drie partijen dragen het beheer aan onze Stichting 
strandexploitatie Veere (SSV) op. De samenwerking met de gemeente Vlissingen en het waterschap 
Scheldestromen leidt tot een groter werkgebied voor de SSV die het geheel voor haar rekening 
neemt. 
Startdatum: 01-01-2016  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
 
Eind 2016 maakten we bestuurlijke afspraken over de samenwerking strandbeheer Walcheren. 
Doel van deze samenwerking was de Walcherse stranden en het kustgebied efficiënt en 
uniform te onderhouden, te beheren en exploiteren om te komen tot een kwaliteitsslag voor de 



 

inwoner, de recreant, de toerist en de ondernemers. Bijkomende doelstelling was doelmatig 
omgaan met beschikbare budgetten.   
Als pilot heeft de stichting strandexploitatie Veere (SSV) in 2017 de Vlissingse stranden 
beheerd en onderhouden. Deze proef was geslaagd en alle partijen waren tevreden. In 2018 
heeft SSV op de Vlissingse stranden geen werkzaamheden verricht. Wel in 2019 (zie 
hieronder).  Ook zijn vorderingen gemaakt met het sluiten van een overeenkomst voor 
stranddelen met het waterschap Scheldestromen en een nieuwe overeenkomst met het schap 
voor de huur van de kustparkeerterreinen.   
In 2020 is deze doelstelling niet afgerond. De reden is dat de voorwaarde hiervoor (langjarig in 
huur nemen van de kustparkeerterreinen van waterschap Scheldestromen) niet in 2020 
gerealiseerd is.  

 
Tijd 
Het geschil tussen waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen over het beheer en 
exploitatie van de Vlissingse stranden is opgelost. Gemeente Vlissingen neemt het beheer van 
de stranden over en schakelt hiervoor de Stichting strandexploitatie Veere in. Met de SSV is 
een overeenkomst afgesproken voor het seizoen 2019 met de optie van een nieuw contract 
voor meerdere jaren. Deze optie is in 2019 omgezet in een  nieuwe 10-jarige overeenkomst 
voor beheer en onderhoud van de Vlissingse stranden. De begroting 2020 is hierop aangepast. 

 
Geld 
 

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra recreatieve zandsuppletie voor de 
kust van Walcheren. 

Het strand verdwijnt sneller dan dat er zand bijgespoten wordt. Dat levert problemen op voor de 
(strand)voorzieningen en -bebouwing. Rijkswaterstaat (RWS) spuit alleen zand bij voor het behoud 
van de basiskustlijn en niet voor toeristisch zandstrand. Een droog, voldoende breed en kwalitatief 
goed zandstrand is essentieel voor toeristisch Veere. 
  
De Zeeuwse Kustvisie van 26 juni 2017 benoemd: ‘Verkennen van aanvullende financiering voor 
voldoende breed en droog recreatiestrand.’ De wens is een Zeeuws regiofonds te vormen voor het 
extra suppleren van toeristisch zand. Dat kan in combinatie met het reguliere werk van RWS voor de 
kustveiligheid of met het uitbaggeren van vaargeulen. De Zeeuwse kustgemeenten, de provincie 
Zeeland en het waterschap Scheldestromen trekken hierin samen op. Het college stelt via de 
begroting 2021 aan de raad voor structureel € 338.000 te voteren voor recreatief suppleren via het 
zandfonds Zeeuwse kustgemeenten. 
Startdatum: 01-01-2018  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In 2020 is er geen bestuurlijke intentieovereenkomst over het recreatief zandfonds tot stand 
gekomen tussen Zeeuwse kustgemeenten. De tijd was er nog niet rijp voor. Wel spraken de 
gemeenten af structureel middelen voor het zandfonds op te nemen in de gemeentelijke 
kadernota's 2021 t.b.v. de begroting 2022.    
  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit. 

Samen met de Kustvisiepartners voeren we het actieprogramma Zeeuwse Kustvisie uit. Dit 
actieprogramma bestaat uit diverse onderdelen. Een van de onderdelen is dat RWS een 
landschapsvisie voor de Deltadammen opstelt. 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Veere vervulde de rol als trekker (ambtelijk en bestuurlijk) van de verkenning naar 
fondsvorming voor de recreatieve zandsuppleties. Pogingen om een convenant vast te stellen 
tussen Zeeuwse kustgemeenten mislukten. Besloten is dat de kustgemeenten zich inzetten de 
middelen voor deze suppleties via kadernota 2021 m.i.v. 2022 beschikbaar te hebben.  
In 2020 is er duidelijkheid gekomen over de voorkeurlocaties voor het strandpaviljoen en de 



 

slaaphuisjes bij Westkapelle. Met het waterschap zijn de technische en financiële haalbaarheid 
onderzocht van de locaties. Er is nagedacht over het hier te bieden specifieke concept dat wij 
willen bieden voor dit laatste paviljoen/ strandslaaphuisjes. 

 
Tijd 
Het onderzoek naar de strandslaaphuisjes in Westkapelle is in 2020 niet afgerond en loopt 
door in 2021. 

 
Geld 
 

5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit 
het rapport “De kust is breder dan het strand”. 

We vinden een gastvriendelijke ontvangst van inwoners en toeristen belangrijk. Recreanten moeten al 
bij aankomst op een parkeerterrein aan de kust het gevoel krijgen in een hoogwaardig recreatiegebied 
te zijn beland. Daar horen een goede terreininrichting en een aantal voorzieningen en faciliteiten bij, 
zoals: 
  

 duidelijke verwijzing naar het terrein; 
 uitnodigend welkomstbord, informatie en verwijzingen; 
 groene uitstraling; 
 camouflage van afvalcontainers; 
 betere bestrating; 
 duurzame verlichting; 
 meer oplaadpunten; 
 betere toiletvoorzieningen.  

  
Deze aanbevelingen komen voort uit het project ‘De Kust is breder dan het Strand’. We voeren 
aanbevelingen uit het rapport over dit project gefaseerd uit. Deze maatregel heeft ook een link met de 
maatregel parkeren onder het Programma Verkeer en Vervoer. 
  
In 2021 realiseren we: 
- een aantal nieuwe toiletten op de kustparkeerterreinen; 
- mogelijk een vaste gastheerschapvoorziening via de ondernemer voor de kustparkeerterreinen 
Galgeweg. 
Startdatum: 01-01-2016  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De geplande toiletten voor de kustparkeerterreinen Strandweg (Koudekerke) en Randduinweg 
(Oostkapelle) zijn budgettair doorgeschoven naar 2021.  
In het verslagjaar nam het college een principebesluit over het realiseren van een vaste 
gastheerschapvoorziening voor de locatie kustparkeerterreinen Galgeweg (Westduin). Een 
definitief plan is in 2020 niet ingediend.    

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.044 We schrijven een tender uit voor de nieuwvestiging van een strandpaviljoen aan 
de Baaiweg in Westkapelle. 

In het overgangsbeleid van de Kustvisie is ruimte geboden om strandpaviljoen aan de Baaiweg in 
Westkapelle te realiseren. Dit kan via een wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan is 
opgenomen. We willen hier uitvoering aan geven met een bijzonder concept in het kader van de 
badstatus, gezondheidstoerisme en circulair bouwen. In dit kader starten we een aanbesteding. 
Startdatum: 01-01-2020  
 

 
Kwaliteit 
De tender is in 2020 niet uitgeschreven en heeft dus niet geleid tot nieuwbouw van het 
paviljoen en strandslaaphuisjes in 2020. Er is vertraging opgetreden bij het bepalen van het 
conceptueel plan voor het project. De voorwaarde van de gemeenteraad was dat dit laatste (te 
bouwen) paviljoen een bijzonder concept moet krijgen.  Daarvoor is externe expertise nodig. 



 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.045 We sluiten met partijen een nieuw convenant voor het beheer van de 
voorzieningen op het Veerse Meer. 

Samen met diverse partners stellen we een nieuw convenant op. Het huidige convenant loopt in 2021 
af. Voor het beheer van de voorzieningen op en aan het Veerse Meer maken we afspraken. Dit doen 
we in relatie tot de gebiedsvisie Veerse Meer. Voor de uitvoering is een werkbudget van € 10.000 
nodig. 
Startdatum: 01-01-2020  
 

 
Kwaliteit 
Het nieuwe convenant is niet in 2020 vastgesteld.  Het project liep vertraging op bij penhouder 
'waterschap Scheldestromen' 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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, 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 
In deze periode waren er geen dergelijke storende elementen of verrommelingslocaties 
aanwezig waarvoor nu een plan van aanpak opgesteld zou moeten worden. 

 

5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in 
het buitengebied tegen te gaan. 

Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen in het 
buitengebied zijn, maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. In het plan van aanpak 
formuleren we criteria voor de uitvoering van projecten. 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
   
In 2020 deden zich geen situaties voor waarbij het noodzakelijk was om storende elementen te 
verwijderen of om op te treden tegen verrommelingslocaties 

 
Tijd 
Voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van een plan van aanpak zijn aan de orde 
indien zich storende elementen en verrommelingslocaties voor doen. 

 
Geld 
 

5.028 We stellen een nieuwe Landbouwnota vast. 

De huidige Landbouwnota is in 2009 vastgesteld. De door het Rijk doorgevoerde beleidswijzigingen 
hebben hun doorwerking naar de agrarische sector in de gemeente Veere. Daar is geen aandacht 
voor in de huidige Landbouwnota. Ook verduurzaming en klimaatverandering zijn beleidsvelden die de 
laatste jaren in opkomst zijn en die een plaats verdienen in een landbouwnota. 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
 

 
Kwaliteit 
In 2019 zijn we gestart met het participatietraject waarbij we gezamenlijk met mensen uit het 
veld bekeken hebben welke onderwerpen een plaats moeten krijgen in de nieuwe 



 

landbouwnota. Mede aan de hand van deze gesprekken hebben we een inhoudsopgave 
opgesteld. In 2020 is besloten aan te sluiten op de vast te stellen Omgevingsvisie waardoor de 
planning is gewijzigd en de oorspronkelijke vaststelling in 2020 niet haalbaar was. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.046 We onderzoeken de mogelijkheden van waterbassins. 

Door de klimatologische veranderingen is er sprake van langere perioden van droogte. We willen 
onderzoeken onder welke voorwaarden waterbassins buiten het bouwvlak passend in het landschap 
aangelegd kunnen worden. Op deze wijze wordt het water opgeslagen waar het in droge periodes 
benodigd is. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021  
 

 
Kwaliteit 
In 2020 is het onderzoek "landschappelijke visie waterbassins" opgesteld. Het onderzoek wordt 
in het kader van de 5e herziening bestemmingsplan Buitengebied nader uitgewerkt. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.047 We onderzoeken de haalbaarheid van terreinaanpassing van het scoutingterrein 
aan het Veerse Meer. 

Al enkele jaren leven er vragen over de situatie rondom de twee scoutingterreinen in Veere. We 
onderzoeken in overleg met alle belanghebbenden waaronder de gemeente Middelburg, 
Staatsbosbeheer en het Waterschap de haalbaarheid tot aanpassing van het gebied, zoals het 
samenvoegen van de twee scoutingterreinen. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021  
 

 
Kwaliteit 
Het scoutingterrein is opgenomen in het aandachtsgebied Gebiedsvisie Veerse Meer. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

5.048 We herzien het bestemmingsplan Buitengebied op een aantal punten uit de 
Kustvisie en het werkprogramma 'Verder bouwen aan een gezond Veere' . 

Naast dat we het bestemmingsplan op een aantal punten actualiseren, gaan we het overgangsbeleid 
Kustvisie zoals dat op 28-2-2019 door de gemeenteraad is vastgesteld in het bestemmingsplan 
vastleggen. Voorts gaan we punten uit het werkprogramma van het college in het bestemmingsplan 
vastleggen zoals het verruimen van de inhoud van woningen. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  
 

 
Kwaliteit 
In 2020 is het bestemmingsplan  geactualiseerd als gevolg van het voorbereidingsbesluit 
strandslaaphuisjes en een uitspraak van de Raad van State. De aanpassingen hebben 
plaatsgevonden in de 4e herziening van het bestemmingsplan die op 11 november 2020 door 
de gemeenteraad is vastgesteld.  
Het overgangsbeleid Kustvisie zal een plaats krijgen in de 5e herziening bestemmingsplan 
Buitengebied. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

5.049 We onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van een innovatieve 
duinovergang. 

We onderzoeken de financiële mogelijkheden voor de aanleg van de innovatieve duinovergang in 
Westkapelle. De innovatieve duinovergang moet een bijdrage leveren aan een duurzame en 
toegankelijke toegang tot het strand. 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Het onderzoek is uitgevoerd en er is een innovatieve duinovergang gepresenteerd voor de 
locatie Schermershoofd.  De gemeenteraad besloot deze innovatieve overgang niet uit te 
voeren, maar te kiezen voor de bouw van een nieuwe houten trap op deze locatie. Het college 
heeft opdracht gekregen een nieuw ontwerp te ontwikkelen, maar dan op basis van een houten 
trap.  
  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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 onrechtmatig bezit gemeentelijke gronden is aanbesteed aan Eiffel. Eind 2020 zou 
dit afgerond zijn, maar door allerlei redenen wordt die termijn niet gehaald. De looptijd is begin 
2020 met een jaar verlengd. In 2021 zal bepaald worden hoe het project verder zal worden 
afgerond en welk tijdsbestek hier voor zal staan. 

 

5.033 We voeren het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik uit. 

In het plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik is een globale kostenraming opgenomen voor de 
periode 2017 t/m 2020. Het grondgebruik is geïnventariseerd en is er een businesscase opgesteld. De 
verwachte kosten en opbrengsten zijn in beeld gebracht. We ramen voor de uitvoering in de periode 
2018-2020 € 360.000 met als dekking de opbrengsten. We rapporteren tussentijds over de voortgang. 
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2021  
Doorlopend 

 
Kwaliteit 
In maart 2020 is fase 4 gestart. Inmiddels lopen we door diverse omstandigheden achter op 
schema. Maatregelen met betrekking tot het coronavirus zullen niet bijdragen aan een sneller 
verloop.    
In december 2020 zijn fase 1 t/m 4 nog bezig, dit zijn 498 dossiers waarvan er inmiddels zo’n 
229 dossiers afgesloten zijn. Fase 5 t/m 7 bestaat uit circa 400 dossiers. Hier zal in 2021 
gestart mee dienen te worden. Deze vertraging is te wijten aan het coronavirus en het trage 
toetsingsproces van fase 4 i.v.m. personele wisselingen en onduidelijke werkwijze. 

 
Tijd 
De uitvoering van het project grondgebruik loopt van 1 januari 2018 t/m 31 december 2020.  
Mei 2019: het project verloopt voorspoedig. De einddatum van 31 december 2020 lijkt op dit 
moment niet haalbaar en zal waarschijnlijk doorschuiven. Dit heeft echter geen consequenties 
voor het budget.  
31 december 2019: fase 4 van 7 start. Zoals eerder aangegeven haalt Eiffel de 
oorspronkelijke  einddatum niet. Omdat er kostendekkend gewerkt wordt  heeft dit 
geen consequenties voor het budget.    
16 maart 2020: Aan het van het jaar zal een verlenging noodzakelijk zijn.    
December 2020: Er dient nog te worden besloten of er door zal worden gegaan in 2021 met de 
volgende fases en welke tijdsplanning reëel is. 

 
Geld 
 



 

D.5.11 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen en het 
subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid. 

We subsidiëren jaarlijks zo’n 250 organisaties en verenigingen die het mede mogelijk maken dat 
inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. 
Onderzoek is gedaan naar de processen en het beleid voor de subsidieverstrekking in de gemeente 
Veere. Geconcludeerd wordt dat zowel het subsidiebeleid als het subsidieproces aan vernieuwing toe 
is. Daarnaast verandert de samenleving en de rol van de gemeente daarin. Daarom actualiseren wij 
het subsidiebeleid en de subsidieprocessen en maken het toekomstbestendig. 
 

 
Stand van zaken 
We startten begin 2020 het project toekomstbestendig subsidiëren. In de loop van 2020 
hadden andere zaken voor ons meer prioriteit. We besloten op een later moment met het 
project toekomstig subsidiëren verder te gaan. 

 

5.050 We starten in 2020 met het vernieuwen van het subsidiebeleid en de 
subsidieprocessen. 

We bewegen met de samenleving mee en werken toe naar een situatie waarin wij meer aansluiten op 
de ontwikkelingen in de samenleving. Hierop stemmen we ons subsidiebeleid en de 
subsidieprocessen af. Ook bij subsidieverlening staat klantvriendelijkheid centraal. Terwijl we nieuw 
beleid en proces uitdenken samen met onze verenigingen en instellingen blijft het huidige 
subsidieproces doorlopen. Dit vraagt dus om tijdelijk extra inspanning.  
  
De beoogde tussenresultaten zijn: 
- Vastgestelde uitgangspunten t.a.v. subsidiëren; 
- Digitalisering van het subsidie-aanvraag-proces voor de aanvrager en subsidiebeoordelaar; 
- Vernieuwde algemene subsidie verordening; 
- Vernieuwde set van nadere regels voor subsidiëren; 
  
We verwachten in het najaar van 2020 de nieuwe uitgangspunten aan de raad voor te leggen.  
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2023  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We besloten dit project niet uit te voeren in het afgelopen jaar, vanwege andere prioriteiten. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

Beleidsindicatoren 

Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer betrekking 
heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving 

16 Niet-
sporters 

% RIVM - 
Zorgatlas 

2016 51,9 55,9 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal 
inwoners. 



 

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

2020 
Realisatie 2020 Resultaat 2020 

Baten     

5.1 Sportbeleid en 
activering 

142 209 125 85 

5.2 Sportaccomodaties 61 88 90 -2 
5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

15 59 51 7 

5.4 Musea 29 526 27 499 
5.5 Cultureel erfgoed 64 91 87 5 
5.6 Media 1 1 1 0 
5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

452 400 450 -50 

Totaal Baten 763 1.375 830 545 
Lasten     

5.1 Sportbeleid en 
activering 

1.072 986 950 36 

5.2 Sportaccomodaties 899 878 892 -14 
5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

689 769 728 41 

5.4 Musea 521 993 469 525 
5.5 Cultureel erfgoed 524 439 460 -21 
5.6 Media 271 267 272 -6 
5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

4.528 4.259 4.046 214 

Totaal Lasten 8.505 8.592 7.817 775 
Resultaat -7.742 -7.217 -6.986 -231 

Financiële analyse 

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

Taakveld Resultaat V/N 

Sportbeleid en activering 
Op dit taakveld is sprake van een tekort van € 49.000. Dit komt voor het 
overgrote deel door lagere huuropbrengsten van de sporthallen de Couburg en 
de Halve Maan. 

€ 43 N 

Sportaccommodaties 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Cultuurpresentatie, - productie, -participatie 
Er is sprake van een overschot van € 34.000. 
  
We kregen rijksmiddelen voor de compensatie van de cultuursector. Deze 
werden in 2020 nog niet besteed, omdat de gemeentelijke regeling hiervoor 
vanaf 1 februari 2021 van start ging. 
  
Bij de tweede bestuursrapportage is een taakstelling opgenomen voor het 
terugvorderen van subsidies voor evenementen/projecten waar geen door 

  
  
  

€ 56 
 
  

€ 29 
 

  
  
  

V 
 
  

N 
 



 

Covid-19 geen uitvoering aan gegeven kon worden. De taakstelling was in 
totaal € 40.000. Hiervan is € 29.000 niet gerealiseerd. 

Musea 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Cultureel erfgoed 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Media 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000.     

Openbaar groen en (openlucht) recreatie 
Op dit taakveld is sprake van een overschot van € 262.000. 
  
Inhuur leerlingen 
Jaarlijks hebben we plaats voor drie leerling hoveniers. In 2020 was er 
nauwelijks aanbod van leerlingen, hierdoor is van het budget wat we hiervoor 
beschikbaar hadden € 97.000 niet besteed.  Omdat het werkaanbod als gevolg 
van Covid ook minder was is er niet extra ingehuurd vanuit dit budget. 
  
Project grondgebruik 
De kosten voor externe begeleiding vallen lager uit, de opbrengsten zijn hoger 
dan geraamd. Per saldo een plus van € 57.000. 
  
Toeristische subsidies 
Als gevolg van Covid konden bijna alle VVV-projecten in de gemeente niet 
doorgaan. Daarnaast was de VVV volop bezig met het proces van opheffing. 
De organisatie heeft hierdoor ook minder subsidie ontvangen. In totaal gaven 
we € 30.000 minder uit.  
  
Innovatieve duintrap 
In de begroting was een budget geraamd uit de reserve voor de aanleg van 
een innovatieve trap. De raad heeft besloten een andere goedkopere trap aan 
te leggen. Het budget van € 25.000 uit de reserve was dan ook niet meer 
nodig. 
  
Lagere inzet Orionis 
In maart van 2020 zijn de medewerkers van Orionis die worden ingezet in het 
groen als gevolg van Covid ongeveer een aantal maanden thuis moeten 
blijven. Hierdoor is er in totaal € 33.000 minder uitgegeven aan de inhuur 
van Orionis.  
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Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget/ 
investering 

Realisatie Toelichting   1000 

Groot onderhoud zwembad installaties, naar meer energieneutraal. Inclusief 
thermische afdekking bad 

I 151 3 Uitvoering vindt plaats vanaf 2021.    

Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en toegang zwembad I 513 7 Uitvoering vindt plaats vanaf 2021.    

Up-grading zwembad d.m.v. overkapping I 298 6 Uitvoering vindt plaats vanaf 2021.    

Inzet combinatiefunctionaris onderwijs/sport E 12 12 Budget uitgegeven in 2020.    

Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum E 150 0 Budget bij de slotwijziging overgeheveld naar 2021.    

Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken E 120 81 Bij de slotwijziging is een budget van € 30.000 overgeheveld 
naar 2021. 

   

Erfgoeddeal E 10 0 Budget bij de slotwijziging overgeheveld naar 2021.    

Beelden stadhuis, aanvullende onderzoeken E 20 4 Het restant van € 16.000 wordt voorgesteld om in 2021 
beschikbaar te stellen. 

   

Onderhoud strand Bastion Veere E 40 40 Budget uitgegeven in 2020.    

        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 


