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Inleiding 
 

Veiligheid is, na de eerste levensbehoeften, een basisbehoefte van de mens. Maslow gaf 

dat mooi weer in zijn bekende piramide. Mensen lopen dagelijks bewust en onbewust 

diverse risico’s in hun woon- en leefomgeving. Dat is de reden waarom veiligheid hoog op 

de agenda staat.  

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van veiligheid. 

Veiligheid kunnen we grofweg verdelen in sociale- en fysieke veiligheid. Een ander 

belangrijk onderscheidt maken we in subjectieve- en objectieve veiligheid. In hoofdstuk 1 

leggen we de verschillende vormen van veiligheid verder uit. 

 

Veiligheid is een breed begrip en speelt op diverse, vaak ook uiteenlopende 

onderwerpen. Om overzicht en regie te bewaren hebben we een nota Integrale Veiligheid 

opgesteld. Een lokaal veiligheidsbeleid. Door de veranderingen in de samenleving, is  

samenwerking op  regionaal en nationaal niveau onmisbaar geworden. De misdrijven 

zoals mensenhandel, drugshandel, woninginbraken, mishandelingen worden niet alleen 

door de lokale bevolking gepleegd, sterker nog om de identiteit zolang mogelijk te 

verbergen worden misdrijven gepleegd in verliggende gemeenten en niet in de 

woonplaats van de dader. 

 

Veiligheid is meer dan alleen de bovengenoemde incidenten. Voor Veere moet u onder 

andere denken aan het terugdringen van woninginbraken en vernielingen en 

terugdringen van middelen gebruik en overlast door jeugd. We streven ook naar een 

hoog veiligheidsgevoel bij de inwoners en bezoekers van de gemeente.  

De Nota Integrale Veiligheid 2013-2016 is opgesteld volgens de methode Kernbeleid 

Veiligheid. Het veiligheidsbeleid bestaat uit veiligheidsvelden en veiligheidsthema’s die 

een duidelijk overzicht geven van de veiligheidsproblematiek in de gemeente Veere. Het 

veiligheidsbeleid, inclusief de uitvoering ervan, is gebaseerd op cijfers afkomstig van de 

politie die periodiek kan/mag worden opgevraagd door de gemeente Veere. Het 

productenboek kent vijf veiligheidsvelden waar de gemeente de komende vier jaar 

aandacht aan zal besteden. Veiligheidsthema’s worden in samenwerking met de 

veiligheidspartners ingevuld, waardoor de prioriteit aan de juiste problematiek wordt 

gegeven. 

 

In het eerste hoofdstuk staat het begrip veiligheid centraal. Hierbij wordt ingegaan op de 

vormen van veiligheid waar de gemeente mee te maken heeft op het lokaal en regionaal 

niveau. In het tweede hoofdstuk worden kernmerken van de gemeente Veere in kaart 

gebracht, evenals de belangrijkste risico’s uit de directe omgeving van de gemeente 

Veere. In het derde hoofdstuk staan de randvoorwaarden van het veiligheidsbeleid 

beschreven. Wat willen we bereiken, wie zijn onze partners en met welke middelen gaan 

we dat doen. Verder wordt inzicht gegeven in de speerpunten voor de Nota Integrale 

Veiligheid 2013-2016 en gaan we in op de regierol van de gemeente. In het vierde 

hoofdstuk worden producten volgens een vastgestelde indeling weergegeven, die door de 

gemeente de komende vier jaar worden gebruikt. 

 
In 2015 is er voor het eerst een Regionaal beleidsplan opgesteld dat een looptijd heeft van 

4 jaar. In dit regionaal beleidsplan worden speerpunten benoemd op het gebied van 

integrale veiligheid en in samenwerking met OM en politie. Het regionaal beleidsplan is 

daarmee de kapstok geworden van het de verschillende lokale gemeentelijke 

veiligheidsplannen. 

De wens is om de beleidscyclus van de nota integrale veiligheid gelijk te laten lopen met 

die van het regionaal beleidsplan. 

Om die reden actualiseren we het bestaande beleid voor de jaren 2017 en 2018 en stellen 

we vanaf 2019 een nieuwe nota integrale veiligheid op, parallel aan het nieuwe regionaal 

beleidsplan 2019-2022. 
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Hoofdstuk 1; Veiligheid 

 
Veiligheid is de effectieve bescherming van mensen tegen persoonlijk leed: tegen de 

aantasting van hun lichamelijke en geestelijke integriteit.1 Dit is een algemeen begrip 

van veiligheid. Binnen het begrip schuilen verschillende soorten die allemaal 

verschillende aanpak en benadering vragen. In het Nederlandse bestuurssysteem is de 

overheid hoofdverantwoordelijk voor de waarborging van de veiligheid op diverse 

niveaus. 

1.1 Sociale Veiligheid 

De mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed 

door misdrijven(criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen.  

Sociale veiligheid heeft ook te maken met de sociale cohesie binnen een kern. Vooral in 

de kleinere plaatsen voelen mensen zich meer bij elkaar betrokken en voeren als het 

ware de sociale controle over elkaar. Dit draagt voor een deel bij aan de sociale 

veiligheid. De sociale veiligheid kent een subjectieve en een objectieve kant. Binnen de 

samenleving is de samenhang tussen objectiviteit en de subjectiviteit duidelijk te zien 

aan de invloed die ze op elkaar hebben.  

 

Objectieve veiligheid wordt gemeten aan de hand van uiterlijk waarneembare 

verschijnselen. Hier kunnen we denken aan de feitelijke cijfers uit de politierapporten 

(bureau onderzoek). Objectieve veiligheid is dus voor iedereen het zelfde. Een 

praktijkvoorbeeld; als we de gewonde en doden in het verkeer optellen, kunnen we de 

objectiviteit van de verkeersveiligheid vaststellen.  

 

Subjectieve veiligheid wordt gemeten aan de hand van gevoelens van mensen. De 

gevoelens van mensen kunnen wij niet cijfermatig berekenen. Subjectieve veiligheid, 

wordt bepaald door de karaktereigenschappen van de persoon. Onveilige situaties 

worden niet door iedereen als gevaarlijk/bedreigend geïnterpreteerd. Voor een volwassen 

man, vormen twee jongens op een bankje geen gevaar, terwijl het voor een oude dame 

voor onrust kan zorgen. Dit heeft te maken met de kwetsbaarheid en de ervaringen van 

de burgers. Media en andere communicatie middelen leveren een bijdrage aan de 

subjectieve veiligheid.  

1.2 Fysieke veiligheid 

Het begrip fysieke veiligheid betekent: “De mate waarin mensen beschermd zijn en zich 

beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen en tegen onheil van niet-

menselijke oorsprong”. Fysieke veiligheid omvat: de brandveiligheid, verkeersveiligheid, 

gebouwenveiligheid, rampenbestrijding en de ruimtelijke ordeningsaspecten. 

1.3 Externe veiligheid 

Volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen van 2004: ‘De kans om buiten een 

inrichting te komen overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen 

die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.  

In Vlissingen-Oost zijn verschillende bedrijven gevestigd die zich bezig houden met het 

maken, bewerken en opslaan van gevaarlijke stoffen.  

Ongevallen binnen bedrijfssystemen zouden invloed kunnen hebben op de leefbaarheid in 

de gemeente Veere. Verder zijn er diverse risico’s op de transportroutes die door de 

maatschappij als onaanvaardbaar worden gevonden. Hierbij kunnen we denken aan de 

groeps- en plaatsgebonden risico’s.  

                                           
1 Stol, W., Rijpma. J., Tielenburg, C., Veenhuysen, H. & Abbas, T.(2008). Basisboek 

Integrale Veiligheid, Bussum: Coutinho 
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1.4 Arbeidsveiligheid 

Arbeidsveiligheid is simpel vertaald, de interne veiligheid voor werknemers. Het wordt 

ondersteund door de Arbowet. Arbowet staat voor arbeidsomstandighedenwet van 18 

maart 1999 die op hoofdlijnen de regels voor veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens 

het werk, in de vorm van algemene verplichtingen voor de werkgever en werknemer.  

1.5 Veiligheidsketen 

De veiligheidsketen bestaat uit 5 fases en elke fase is bedoeld om aandacht te geven aan 

de oorzaak-gevolgketens in de tijd. De veiligheidsketen geeft ons de gelegenheid om 

veiligheidsproblemen in een vroeg stadium aan te pakken. Door maatregelen te nemen, 

kunnen risico oorzaken weggenomen worden. De veiligheidsketen draagt bij aan een 

integrale aanpak, omdat de problemen zichtbaar worden gemaakt voor de betrokken 

partners. Bij de aanpak van een extern veiligheidsprobleem, zijn vaak meerdere partners 

nodig. Zo is voor de bestrijding van intensieve branden ondersteuning van de brandweer 

noodzakelijk. De politie zet de omgeving af, De gemeente informeert omwonenden en 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) zorgt voor, dat alle 

slachtoffers en de geëvacueerde bewoners worden geholpen.  

 

Pro-actie 

De eerste stap die genomen moet worden is het wegnemen van structurele oorzaken van 

onveiligheid. Hier kunnen we denken aan de beslissingen en maatregelen die genomen 

kunnen worden voor dat iets al is begonnen. Een voorbeeld uit de praktijk is het 

weigeren van een vergunningaanvraag door de gemeente, omdat het risico zou vormen 

voor de leefomgeving.  

 

Preventie 

De tweede stap is het nemen van maatregelen om bepaalde vormen van onveiligheid die 

zich in principe wel voordoen te voorkomen of vroegtijdig te stoppen. Hierbij kunnen we 

denken aan de installatie van brandmelders of het voorzien van brandblussers in een 

gebouw.  

 

Preparatie 

De derde stap is de voorbereiding op de bestrijding van een calamiteit. Het maken van 

een rampenplan of het organiseren van rampenoefeningen bijvoorbeeld.  

 

Repressie 

De bestrijding van onveiligheid en het verlenen van hulp in acute noodsituaties. 

Praktijkvoorbeeld van de repressie is het blussen van een brand door de brandweer of 

het arresteren van een gezochte crimineel. Er is sprake van repressie wanneer de 

voorgaande onderdelen van de veiligheidsketen hebben gefaald. Vaak is het al te laat om 

de situatie te voorkomen, waardoor hulpverleendiensten vooral gericht zijn op de 

beperking van de schade. 

 

Nazorg 

De periode na een crisis waarin activiteiten worden ontplooid die dienen om terug te 

keren naar een normale situatie. Als wij het hebben over de nazorg die door de 

gemeente en haar partners wordt verwezenlijkt, dan hebben we het over de slachtoffer 

hulp die na het incident of crisis wordt aangeboden. Hierbij denken we aan: de materiële 

steun/schadevergoedingen die aan de slachtoffers worden uitgekeerd, medische 

behandelingen, etc.  

 

Tijdens de aanpak van de veiligheidsproblemen word de veiligheidsketen nagelopen. Dit 

is de manier om de integrale aanpak te verwezenlijken. Tijdens het nalopen van de 

keten, worden verschillende actoren betrokken, waardoor de kans op falen wordt 

geminimaliseerd. 
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1.6 De Nota Integrale Veiligheid 

De Nota Integrale Veiligheid geeft invulling aan de regierol van de gemeente Veere op 

het gebied van het veiligheidsbeleid. Integraal veiligheidsbeleid brengt problematiek, de 

aanpak en de oplossing daarvoor in beeld. Met behulp van dit beleid wordt er een 

totaaloverzicht gecreëerd, waardoor er effectiever naar oplossingen gestuurd kan 

worden. 

 

Het doel is: De huidige veiligheidssituatie en de veiligheidsrisico’s in kaart brengen 

inclusief alle (veiligheids)partners en producten die momenteel en in de aankomende vier 

jaar gebruikt zullen worden voor een integrale en resultaatgerichte benadering van de 

veiligheidsproblematiek. 

 

Onderdeel van de Nota Integrale Veiligheid is het productenboek. Veere heeft in 

samenwerking met de lokale en regionale (veiligheids)partners een productenboek 

ontwikkeld, die bestaat uit diverse protocollen, convenanten, projecten, beleidsregels, 

etc. Dat betekent niet, dat alles wat in de Nota IV voorkomt werkelijk nieuw is. Zo zijn er 

bepaalde projecten en convenanten aanwezig, die hun plaats hadden in de vorige Nota. 

Doelstellingen en het productenboek worden jaarlijks geactualiseerd. Dit betekent dat 

behaalde doelen gewijzigd kunnen worden in nieuwe of aangepaste (sub)doelstelling. 

 

De nota integrale veiligheid is gemaakt volgens de methode Kernbeleid Veiligheid van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De methode deelt het veiligheidsbeleid in 5 

veiligheidsvelden die verdeeld kunnen worden in diverse veiligheidsthema’s. Thema’s 

kunnen per gemeente afwijken.  

 

 

 
Bron: Kernbeleid Veiligheid, (2010), Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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Hoofdstuk 2; Gemeente Veere 

 
Veere is één van de Zeeuwse gemeenten, gevestigd op het schiereiland Walcheren. In 

1997 zijn de voormalige gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse, Veere en 

Westkapelle samengegaan. De huidige gemeente bestaat uit 13 kernen met ieder een 

eigen identiteit. De totale oppervlakte is 13.496 ha. Op 1 januari 2016 telde de gemeente 

Veere 21.965 inwoners. Naast de inwoners, wordt de gemeente Veere jaarlijks bezocht 

door een groot aantal toeristen. Jaarlijks resulteert dit in gemiddeld 4 miljoen 

overnachtingen en duizenden dagbezoekers. 

 

De gemeente Veere beslaat een groot deel van de Walcherse kust en het platteland. 

Veere heeft een kustlijn van 34 kilometer, waarvan 28 kilometer zandstrand en 6 

kilometer boulevards en dijken. De kustgebieden bestaan voornamelijk uit bossen, 

duinen en strand. Het middengebied van de gemeente Veere is voornamelijk agrarisch. 

Een van de belangrijkste economische pijlers van de gemeente Veere is de recreatieve en 

toeristische sector. In de gemeente Veere zijn er ca. 58.000 slaapplaatsen waar toeristen 

kunnen overnachten. 

2.1 Risico’s in de gemeente Veere 

Jaarlijks trekt de gemeente Veere miljoenen toeristen aan. Hierdoor komt een hoge druk 

te staan op het gebied en de gemeentelijke infrastructuur. We denken hierbij aan de 

drukte op de wegen, verkeersongevallen, parkeerproblemen en de afsluiting van  straten 

i.v.m. evenementen. Toename van de activiteiten in de gemeente kan voor enige 

ergernis zorgen onder de lokale bevolking en vraagt soms extra inzet van de 

hulpverleningsdiensten. 

 

De identiteit van de kern is medebepalend voor de problematiek. Zo zijn de kernen 

Domburg, Westkapelle en Zoutelande de koplopers van de gemeente op het gebied van 

horecabestand. De kernen worden zowel in het toeristenseizoen als in de resterende 

jaarperiodes bezocht. Bezoekers zijn vaak de inwoners van Walcheren, Noord- en Zuid-

Beveland. Toeristen zijn voornamelijk afkomstig uit Duitsland, België en Nederland. 

Jaarlijks vinden diverse horeca-incidenten plaats, die een bepaald risico met zich 

meebrengen. Incidenten en een beperkt veiligheidsgevoel kan een afstotend effect  

hebben op de toeristen. 

  

In de gemeente Veere zijn verschillende bedrijven gevestigd die een gevaar voor de 

omgeving kunnen vormen. Het gaat hierbij om bedrijven die explosieven en vuurwerk 

opslaan, LPG-tankstations, agrarische bedrijven in het buitengebied met propaan-

tankopslag en opslagloodsen voor bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 

 

Risico’s op zee mogen niet uitgesloten worden. Langs de Zuid-West kust passeren 

dagelijks tientallen schepen, van kleine pleziervaartuigen tot zware tankers gevuld met 

gevaarlijke stoffen. Op het Veerse meer en door het kanaal door Walcheren vindt ook 

beroeps- en pleziervaart plaats. 

2.2 Risico’s in de omgeving van de gemeente Veere 

In de omgeving van de gemeente Veere zijn er industriële bedrijvigheden gevestigd. Bij 

ongevalsituaties is de kans aanwezig dat de gemeente Veere binnen het effectgebied 

valt. Ongevallen binnen de industriële sector kunnen invloed hebben op de gemeente en 

haar inwoners. Bedrijven zoals: Eastman Chemicals, Arkema, Vopak, Total en natuurlijk 

de Kerncentrale . Al deze bedrijven vallen onder het Besluit en Risico’s Zware Ongevallen 

1999 (BRZO’99). In de gemeente Veere zijn er geen BRZO-bedrijven gevestigd. 
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Hoofdstuk 3; Integraal Veiligheidsbeleid 

 

Veiligheid is één van de basisbehoeften van de mens. Zonder zekerheid en positief 

veiligheidsgevoel wordt de ontwikkeling van de mens beperkt. Dat is de reden waarom 

de veiligheidsvelden op verschillende niveaus worden benaderd. De gemeente zorgt, voor 

zover dat mogelijk is, voor de veiligheid van haar burgers. Dit is een 

verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur. Door het feit dat het lokaal bestuur dicht bij 

de burger staat, is het logisch dat de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid verschuift. 

Vroeger diende de gemeente een eigen lokaal veiligheidsbeleid vast te stellen, maar door 

de ontwikkelingen in de samenleving is een meer integraal veiligheidsbeleid ontstaan. De 

gemeente of politie kan niet eenzijdig een veiligheidsprobleem aanpakken. Dat doen we 

zo veel mogelijk gezamenlijk, met betrokken partijen en de betrokkenen zelf. 

3.1 Visie en doelstellingen 

De visie van de gemeente Veere is: ‘veiligheid binnen de gemeentelijke grenzen 

waarborgen, zodat de inwoners en bezoekers veilig kunnen wonen, werken en recreëren.’ 

Om onze visie na te streven moeten we onszelf eerst afvragen: Wat tolereren we als 

gemeenschap en wat niet, welke doelen dienen te worden nagestreefd en met welke 

middelen willen we onze vastgestelde doelen bereiken? 

 

Goed integraal veiligheidsbeleid wordt gekenmerkt door: systematiek, samenhang en 

samenwerking, die op hun beurt worden oproepen: 

 

- scherpte door een gerichte aanpak van problemen; 

- synergie doordat de activiteiten van diverse partners een versterkend effect op 

elkaar hebben; 

- symptoombestrijding doordat de oorzaken in plaats van alleen de 

verschijningsvormen worden aangepakt; 

 

Hoofddoelstelling van de gemeente Veere is: “De veiligheidsrisico’s in samenhang en 

samenwerking met alle betrokken partijen tot een aanvaardbaar niveau (terug)brengen, 

met de nadruk op preventie c.q. het wegnemen van de oorzaken op een zo laag 

potentieel (lokaal) niveau.  

 

De veiligheid in Veere kan verbeterd worden door de volgende vier stappen na te lopen: 

inventariseren, analyseren, acteren en evalueren. Verder wordt er ook gebruik gemaakt 

van de veiligheidsketen, bestaand uit 5 stappen die door de gemeente en de partners 

gebruikt kan worden voor de reductie en beheersing van de risico’s. 

 

De samenwerking tussen de gemeente en de partners wordt onder andere bepaald door 

de ontwikkelingen uit het land. Het bouwen van een sterke relatie tussen de partners 

vergroot het informatieverkeer en de steunaanbieding, waardoor betrokken partijen 

zowel eigen als gemeenschappelijke doelen kunnen behalen. 

3.2  Relevante wet- en regelgeving 

We zijn gebonden aan bepaalde wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid. In de 

verschillende wetgeving en verordeningen liggen de bevoegdheden en de 

verantwoordelijkheden vastgelegd op het gebied van openbare orde en veiligheid. De 

belangrijkste wetten zijn de Gemeentewet, de Wet Rampen en Zware Ongevallen, Wet 

veiligheidsregio’s en de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).  

Op de basis van de wetten mag de gemeente optreden. Bijvoorbeeld het verbod op het 

alcoholgebruik door minderjarigen, regels over straatprostitutie, vernielingen, het 

aankondigen van een noodbevel indien de situatie daarom vraagt, etc. De eigen regels 

kunnen en mogen gewijzigd of toegevoegd/verwijderd worden als ze niet meer 

toepasbaar zijn. 
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3.3. Korte terugblik 2013-2016 

Omdat deze nota een actualisatie betreft is er geen (uitgebreide) evaluatie gemaakt van 

de afgelopen Nota IV 2013-2016. Daarnaast is deze nota een dynamisch document, een 

bundeling van acties en activiteiten die we uitvoeren op het gebied van veiligheid en die 

we direct ook bijstellen en aanpassen. Hieronder een terugblik op een aantal 

speerpunten: 

 

Woning- en auto inbraken 

Het terugdringen van het aantal woninginbraken heeft de hoogste prioriteit. De afgelopen 

jaren zijn we meer integraal gaan werken (Politie en gemeenten) en hebben we vorm en 

invulling gegeven aan het WOS-team. In het WOS-team Walcheren bespreken we acties 

en aanpakken om woninginbraken tegen te gaan. In 2015 en 2016 hielden we 8 

voetjesacties in verschillende kernen. Daarbij kijken we naar inbraakgevoelige situaties 

en geven we tips aan de betrokkenen om woninginbraken te voorkomen. We gaven 

voorlichting bij vakantieparken en bij de meeste stads- en dorpsraden. Cijfermatig gezien 

ligt het aantal woninginbraken sinds 2014 rond de 65. In de eerste twee maanden van 

2016 was er in Veere een enorme piek. Na de aanhouding van enkele kopstukken daalde 

het aantal woninginbraken weer fors en sloten we 2016 af met net geen 70 

woninginbraken in Veere. De integrale aanpak werkt en zetten we ook de komende 

periode voort. 

In 2016 werd 54 keer ingebroken in een auto. In 2015 was dat nog 62 keer. BOA’s en 

politie nemen de grotere parkeerplaatsen mee in de surveillance, met name op 

wisseldagen waarbij mensen nog weleens waardevolle spullen in hun auto laten liggen. 

Daarnaast staan op een aantal parkeerplaatsen een camera, die beelden opneemt en 

waar ook een preventieve werking van uitgaat. Dat uit zich overigens ook in een afname 

van vernielingen aan parkeerautomaten, waar we in 2015 een piek van hadden. In 2016 

is dat niet meer voorgekomen. 

 

Meldings- en aangiftebereidheid 

Recent, begin 2017, is landelijk nog benoemd dat de al jaren dalende criminaliteitscijfer 

in Nederland niet automatisch betekent dat het veiliger is geworden. Het feit dat mensen 

minder melden of aangifte doen betekent dat de criminaliteit minder geregistreerd wordt 

en daardoor gaan ook de cijfers naar beneden. Terwijl de realiteit buiten niet veranderd.  

Exacte cijfers voor de aangifte en meldingsbereidheid in Veere hebben we niet. Wel 

weten we dat in een groot deel van onze kernen de mensen vaak zelf de oplossing 

zoeken, onderling. Er komt dan vaak geen melding aan te pas. Op zich prima als het 

goed opgelost wordt, maar zo is het beeld van wat er speelt niet geheel compleet. In 

alles wat we doen vragen we dan ook: Meldt uw overlast en daar waar dat kan doe 

aangifte! Het is een kwestie van herhalen, herhalen en laten zien dat melden en aangifte 

doen wel degelijk effect heeft. 

 

Aanpak van (uitgaans)overlast  

Met de komst van een nieuwe uitbater in De Hooizolder is het aantal overlastmeldingen 

teruggedrongen. In 2014 registreerden we nog 104 meldingen 

jeugdoverlast/uitgaansoverlast. In 2016 waren dat er nog 66. Er is goed overleg en er 

worden betere maatregelen getroffen. Ook is de Hooizolder niet zo vaak meer open, dat 

geldt ook voor JoJo. De route van en naar JoJo wordt met name in het voor- en na 

seizoen meegenomen in de surveillance en met lik- op stuk beleid treden we op tegen 

overlastgevers. 

In 2016 zijn enkele gesprekken met uitbaters en omwonenden geweest in Domburg. In 

het hoogseizoen zijn bikers van de politie actief geweest die snel tegen overlast kunnen 

optreden. Dat werd door iedereen zeer gewaardeerd. Ook de komende twee jaar zetten 

we hierop in. Overlast veroorzakers sturen we een burgemeestersbrief of krijgen achteraf 

nog een bezoek van de wijkagent.  
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Overlast/burenruzies zijn er in alle kernen. In Veere vertrok een notoire 

overlastveroorzaker. In veel gevallen kan de wijkagent een bemiddelende rol spelen, en 

soms helpt een gesprek met de burgemeester. Twee zaken werden aangemeld voor een 

buurtbemiddelingstraject. 

 

We kunnen stellen dat Veere een veilige gemeente is en de inwoners zich veilig voelen. 

Gezamenlijk met de veiligheidspartners zijn we creatief op verschillende 

veiligheidsvelden en dat resulteert in een afname van verschillende delicten, zoals 

woninginbraken, jeugdoverlast, schade, etc. 

We zitten ons in om deze trend voort te zetten en snel te anticiperen op ontwikkelingen 

en nieuwe trends. 

 

Een aantal partners stellen afzonderlijke jaarplannen/resultaten op. Over het algemeen is 

dat op district niveau, soms op Zeeuwse schaal.: 

16I.00936 Veiligheidshuis, jaarplan 2016 en resultaten 2015 

17B.00334 RIEC Resultaten 2015 

17B.00341 Rapportage ondermijning 2015 Zeeland West Brabant 

3.4 Speerpunten gemeente Veere 2017-2018 

De speerpunten voor 2017-2018 zijn, mede afgeleid van de speerpunten uit het 

regionaal beleidsplan: 

-  Het aantal woning en auto inbraken reduceren 

- Meldings- en aangiftebereidheid vergroten 

- (Uitgaans)overlast aanpakken in de gemeente Veere 

 

Voor de realisatie van de speerpunten zijn er diverse producten ontwikkeld in 

samenwerking met de (veiligheids)partners. Negatieve ontwikkelingen op het gebied van 

veiligheid minimaliseren we door verandering/aanpassing van de producten. 

3.5 Taken- en bevoegdheden 

De gemeente is vrij om regels in de vorm van een algemene plaatselijke verordening te 

ontwikkelen voor elk denkbaar beleidsterrein binnen haar gemeentegrenzen. Zolang de 

gemeentelijke regelgeving maar niet in strijd is met de nationale en provinciale 

regelgeving. 

 

Op lokaal niveau is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en 

veiligheid in de gemeente. Als we het hebben over de overtredingen van de openbare 

orde, kunnen we denken aan dronkenschap in het openbaar of vernielingen in een kern. 

Verder kan de burgemeester openbare bijeenkomsten verbieden als hij geen garantie 

voor de veiligheid kan geven.  

 

Handhavers kunnen vanuit de APV mensen aanhouden die zich niet aan de regels 

houden. In de APV staan ook de vereisten waar een aanvrager aan moet voldoen voor 

dat er vergunningen aan hem wordt verleend. De cluster handhaving is verantwoordelijk 

voor het toezicht houden op handhaving van de vergunningen.  

 

Voor de complexere problematiek worden vaak externe veiligheidspartners ingeschakeld. 

Partners zijn vaak actief op verschillende beleidsterreinen en ze hebben vaak allemaal 

een eigen expertise op het gebied van veiligheid. Hierbij kunnen we denken aan de 

politie, brandweer, Veiligheidsregio, Veiligheidshuis, GGD etc. 
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3.6 Veiligheidsvelden 

Woon- en leefomgeving is één van de grootste veiligheidsvelden waar de gemeente 

invloed op kan uitoefenen. Omgeving waar mensen wonen, werken en recreëren, dient 

door de gemeente zo veilig mogelijk ingericht te worden en de potentiële risico’s dienen 

zo klein mogelijk te worden gehouden. Op het lokaal niveau gebeurt dit in samenwerking 

met interne en externe (veiligheids)partners. Problematiek binnen het veiligheidsveld kan 

in diverse vormen voorkomen, zo zijn de bekendste: woonoverlast, vernielingen, 

inbraken en geweldsdelicten. Verder moet er aandacht worden gehouden met de 

maatschappelijke impact dat een incident kan hebben.  

 

De gemeente Veere staat bekend als een toeristische gemeente waar jaarlijks duizenden 

toeristen naar toe komen om te genieten van het prachtige landschap en horeca- 

recreatiegelegenheden. Verder worden in de gemeente Veere jaarlijks diverse 

evenementen georganiseerd die zowel lokale als regionale inwoners aantrekken. 

Problemen die rond de bedrijvigheid kunnen ontstaan zijn: winkeldiefstal, 

bedrijfsinbraken en uitgaansgeweld. Toename en voortzetting van de problematiek 

binnen dit veld zou imagoschade tot gevolg hebben. 

 

Jeugd en veiligheid is één van de belangrijkste veiligheidsvelden die zich op diverse 

samenlevingsniveaus (lokaal, regionaal en nationaal) afspeelt. Dit veiligheidsveld is ook 

terug te vinden in het veld woon- en leefomgeving. Problematiek die zich afspeelt heeft 

gevolgen zowel voor de jeugd als voor hun omgeving. Voorbeelden zijn: overlast 

gevende jeugd, alcohol- en drugsgebruik op jonge leeftijd, jonge criminelen en veiligheid 

rond de schoolde. Negatieve ontwikkelingen rond de jeugd zouden in het heden als in de 

toekomst invloed kunnen hebben op het woongenot in de kernen van de gemeente. 

 

Fysieke veiligheid is het vierde veiligheidsveld waar de gemeente aandacht aan besteed. 

Op het lokaal en regionaal niveau kunnen we denken aan de verkeersveiligheid die 

beïnvloed wordt door de toestroom van de toeristen, brandoorzaken door verouderde 

installaties, risico’s rond de BRZO-bedrijven en rampen van niet-menselijke aard. Het zijn 

incidenten die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van de inwoners van 

de gemeente Veere, waarbij de impact en de kans op potentiële slachtoffers hoog is. 

 

We leven in een maatschappij waar de normen en waarden een eigen plek hebben 

gekregen. De meeste burgers storen zich aan norm overschrijdend gedrag. Normen en 

waarden kunnen ook bedreigd worden door de toename/waarneming van radicalisering, 

polarisatie van groepen mensen, georganiseerde criminaliteit en het misbruik van 

machtsposities binnen overheidsorganisaties. Deze problemen kunnen grote impact 

hebben op de woon- en leefomgeving. Het is het aan de overheid om vroegtijdig 

problematiek te signaleren en de bijbehorende risico’s weg te nemen. Inzet op het gebied 

van Ondermijning en georganiseerde criminaliteit welke een inbreuk vormen op onze 

maatschappelijke integriteit.  

3.7 Veiligheidspartners 

Veiligheid is te complex om door één organisatie te kunnen worden beheerst. Dat is ook 

de reden waarom de gemeenten afhankelijk zijn van een breed spectrum aan partners. 

Het is ook bekend dat maar een deel van de gemeente zich werkelijk bezig houdt met 

het lokale veiligheidsbeleid. Verder kunnen de veiligheidsproblemen de gemeentelijke 

grenzen overstijgen waardoor de samenwerking op een hoger niveau noodzakelijk is. De 

partners in veiligheid kunnen we niveaumatig of volgens hun expertise indelen. 

 

Gemeente Veere heeft op lokaal niveau een veelzijdig takenpakket op het gebied van 

veiligheid. De gemeente houdt zich bezig met het sociale en de fysieke veiligheid en 

heeft zowel een beleidsvormende als coördinerende als uitvoerende taak. 
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Grootste partner van de gemeente Veere op het gebied van veiligheid is de politie. De 

politie is de enige overheidsorganisatie voor veiligheid die continue op straat aanwezig en 

beschikbaar is. Politie is ook de sterke arm van de overheid voor het handhaven van 

wetten en openbare orde. Zowel de (Wijk) politie van de gemeente als de ambtenaren 

van de afdeling Vergunningen en Handhaving komen vaak in contact met de burgers. 

Daarom is het belangrijk om de informatie-uitwisseling tussen die twee zo goed mogelijk 

te laten verlopen.  

 

Naast de politie werkt de gemeente Veere ook samen met andere (veiligheids)partners.  

Om de samenwerking goed te laten verlopen en effectiviteit van de samenwerking te 

vergroten, heeft de gemeente diverse samenwerkingsvormen ontwikkeld, waarbij non-

profit organisaties de lokale overheid een handje kunnen helpen.  

 

De samenwerkingsvormen kunnen voortvloeien uit het vastgelegde wet- en regelgeving, 

maar kunnen ook op belangen van de partners worden gebaseerd.  

  

Lijst van de belangrijkste (veiligheids)partners:  

 

1. Burgers 

2. Politie 

3. Provincie Zeeland 

4. Veiligheidsregio Zeeland 

5. Stads- en dorpsraden 

6. Rijkswaterstaat 

7. Omliggende gemeenten 

8. Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 

9. Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) 

10.  Scholen 

11.  Bedrijven 

12.  Ondernemersverenigingen 

13.  Hulpverleningsorganisaties (Veiligheidshuizen, Veilig Thuis, Porthos, GGD etc.)  

14.  Openbaar Ministerie  

15.  Belastingdienst 

16.  Bureau BIBOB 

17.  RIEC 

18.  Waterschap Scheldestromen 

19.  Taskforce Brabant-Zeeland 

3.8 Nationale politie 

Op 1 januari 2013 trad de nieuwe Politiewet 2012 in werking. Daarmee ook de komst van 

de Nationale Politie. De Nationale Politie bestaat uit één korps verdeeld in tien regionale 

eenheden, één Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum (PDC) voor de 

bedrijfsvoering. Nieuwe indeling kent zijn voordelen: 

 

-  meer eenheid in politieoptreden, -methodes en –activiteiten; 

-  meer samenhang tussen politiewerk, politiemensen, middelen en prestaties; 

-  meer efficiëntie, minder bureaucratie en reductie van overhead; 

-  politie dichter bij de burgers. 

 

De Politie Zeeland is in 2013 samengevoegd met Midden en West Brabant tot de 

regionale eenheid Zeeland-West-Brabant. De regionale eenheid bestaat uit districten, 

diensten (bedrijfsvoering en regionale Informatieorganisatie) en staf. In totaal zijn er 4 

districten in de regionale eenheid: Zeeland, De Markiezaten, De Baronie en Hart van 

Brabant. Zeeland bestaat uit drie basisteams: Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en 

Oosterscheldebekken.  
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De gemeente zal op nationaal, regionaal en lokaal niveau actief werken aan de veiligheid. 

De prioriteiten op het landelijk niveau zullen door de minister van Veiligheid en Justitie 

worden benoemd. Op het regionaal niveau zullen prioriteiten  worden benoemd, door de 

betrokken gemeenten. De prioriteiten en het uitvoeringsplan zijn opgenomen in het 

regionaal beleidsplan.   

 

Regionale prioriteiten uit het beleidsplan 2015-2018 zijn: 

- Terugdringen Woninginbraken, Overvallen Straatroven (WOS-feiten) 

- Aanpakken van geweld (uitgaansgeweld, huiselijk geweld en veilige publieke taak) 

- Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen 

- Ondermijnende criminaliteit (drugshandel, mensenhandel, motorclubs en vrijplaatsen) 

- vergroting van veiligheidsbeleving, betrokkenheid en vertrouwen van burgers 

 

Het lokaal gezag blijft ongewijzigd. In het lokaal driehoeksoverleg worden door de 

burgemeester en de officier van justitie afspraken gemaakt over de inzet van de politie. 

Daar wordt bepaald welke inzet aan welke prioriteiten wordt gegeven en hoe de 

operationele sterkte over de onderdelen van de regionale eenheid wordt verdeeld. 

3.9 Lokaal criminaliteits- en veiligheidsbeeld 

Het lokaal criminaliteits- en veiligheidsbeeld (LCVB) is een product van de politie en geeft 

ons een cijfermatig inzicht in een groot aantal veiligheidsthema’s. Hierdoor zien we 

trends en ontwikkelingen en kunnen we waar nodig ingrijpen en/of bijsturen.  

Cijfers alleen zeggen niet alles en geven geen inzicht in het veiligheidsgevoel. Vaak gaat 

het om het verhaal achter de cijfers. Een toe- of afname van een bepaald thema kan 

diverse oorzaken hebben. 

Informatie afkomstig uit het LCVB heeft er toe geleid dat diverse veiligheidsproducten 

worden ontwikkeld ter verbetering van de veiligheidssituatie.  

 

gemeente Veere - samengevat 

Misdrijven gepleegd in: 2012 2013 2014 2015 2016 

Woning 
Diefstal /inbraak woningen, garages, schuren, 

tuinhuizen, etc. 

84 80 67 65 69 

 
Diefstallen uit/van motorvoertuigen, brom-, 
snor-, fietsen en andere voertuigen. 

189 187 145 154 150 

 
Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen, 
winkeldiefstal 

56 38 22 39 24 

 
Zakkenrollerij en overige vermogensdelicten 140 143 126 141 117 

 
Zedenmisdrijf, kinderporno en kinderprostitutie 13 9 5 8 9 

 

Moord, doodslag 0 0 0 0 1 

Openlijk geweld, mishandeling, bedreiging 70 60 66 84 53 

Straatroof en overval 3 4 4 2 1 

 
Vernieling cq. Zaakbeschadiging en 
brand/ontploffing 

167 180 124 128 91 

 
Drugs en wapenhandel 10 5 9 8 4 

Mensensmokkel en mensenhandel 0 0 0 0 0 

 
Fraude 36 20 27 64 68 
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Verkeersongeval met dodelijke afloop 0 1 3 0 2 

Verkeersongeval met letsel 38 43 39 53 47 

Verkeersoverlast - meldingen 96 129 88 80 83 

 
Inrichting Wet Milieubeheer, Bodem en Afval - 
meldingen 

42 76 37 39 35 

Natuur en landschap, dieren - meldingen 167 179 90 100 79 

 
Overlast jeugd - meldingen 97 105 104 91 66 

Drank- en drugsoverlast - meldingen 12 34 35 35 40 

Geluidsoverlast - meldingen 81 84 91 82 105 

Burengerucht – meldingen 82 85 88 51 63 

Burenruzie 56 61 63 38 54 

Gestoorde/overspannen personen - meldingen 51 81 79 61 65 

Vandalisme/baldadigheid 36 27 21 18 22 

      

 

Toelichting op de wijkscan 

Diefstal/inbraak woningen, garages, schuren en tuinhuizen, etc. 

Sinds 2015 zijn de zogenaamde WOS-feiten landelijk prioritiet. Ook in Veere heeft het 

terugdringen van woninginbraken, overvallen en straatroven de hoogste prioriteit. Al een 

aantal jaren zien we een daling. Begin 2016 was er een forse piek. Na het oppakken van 

een criminele familie liepen de woninginbraken op Walcheren fors terug. In 2016 

vertekend dat beeld enigszins, omdat er een forse piek was in januari/februari. Daarna 

namen de inbraken drastisch af.  

 

Fraude 

We zien de laatste jaren een stijging van de aantallen fraude. Dat heeft vooral te maken 

met oplichting, internetfraude. De toegenomen digitale verkoop en handelingen, waarbij 

het voorkomt dat gekochte spullen niet geleverd worden. Landelijk lopen daar ook 

campagnes voor, ook voor wat betreft het terughoudend zijn in het delen van informatie 

en gegevens via internet. 

3.10 Overleg en communicatie 

Integrale veiligheid wordt gekenmerkt door de nauwe samenwerking tussen de gemeente 

en diverse veiligheidspartners. Onder samenwerking wordt ook de communicatie tussen 

de partijen verstaan. Zonder de communicatie naar elkaar toe, zouden partners niet veel 

aan elkaar hebben. Verder is een duidelijke communicatie naar de burgers toe even 

belangrijk. Burgers van de gemeente dienen geïnformeerd te zijn over de ontwikkelingen 

en de risico’s uit hun woon- en leefomgeving.  

 

Samenwerking wordt niet alleen met de externe partners gerealiseerd, maar er wordt 

ook intern gecommuniceerd en samengewerkt met diverse afdelingen. Het is wel zo, dat 

de politie grootste partner is van de gemeente op het gebied van openbare orde en 

veiligheid.  

 

Voor de communicatie worden diverse communicatie-instrumenten gebruikt zodat alle 

betrokkenen vroegtijdig op de hoogte worden gesteld over de noodzakelijke input vanuit 

de gemeente. 
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Overlegvormen: 

Overleg Wie Frequentie 

Stafoverleg Burgemeester en beleidsmedewerker veiligheid wekelijks 

Veiligheidsoverleg Burgemeester, teamchef politie, 

beleidsmedewerker veiligheid en coördinator 

handhaving 

tweewekelijks 

Basisteamoverleg 

walcheren 

3 burgemeesters, teamchef Walcheren, OVJ + 

ambtelijke ondersteuning 

6x per jaar 

Driehoek Veere Burgemeester, OVJ en teamchef Op afroep 

 

Communicatie-instrumenten: 

1.De website van de gemeente Veere is altijd up-to-date, waardoor betrokkenen alle 

informatie kunnen verkrijgen die ze nodig hebben. Actief via Facebook/Twitter social 

media. 

 

2. De Veerse krant en de Faam. De Veerse krant komt zesmaal per jaar uit en bevat alle 

relevante informatie die betrekking heeft op de gemeente Veere. De Faam is een 

regionale krant, waar de ontwikkelingen en het nieuws uit de regio worden vermeld.  

 

3. Risicokaart, is de kaart waar alle risico’s en kwetsbare plaatsen uit de regio zijn 

weergegeven. Risicokaart wordt in samenwerking met de gemeente en de provincie 

geactualiseerd. 

 

4. Om de burgers te informeren over een crisissituatie worden de sirenes gebruikt, als 

een waarschuwingsinstrument. In de toekomst zal er gebruik worden gemaakt van de 

NL-Alert. Dat is een middel van de overheid om mensen in geval van nood te bereiken 

met een bericht via de mobiele telefoon. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand 

is en wat je op dat moment het beste kunt doen.  

We zetten ook Burgernet in. Via Burgernet kun je een bericht krijgen en wordt zo een 

groot aantal mensen gevraagd om mee te kijken bij een verdachte situatie. Voor zowel 

NL-Alert als Burgernet geldt dat je je wel moet aanmelden voor deze dienst. 

Bijna ieder kern heeft één of meerdere BuurtwhatsApp groepen, waarmee snel 

geschakeld kan worden als dat noodzakelijk is. 
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Hoofdstuk 4; Productenboek 

 

4.1 Veilige woon- en leefomgeving 

4.1.1 Aanpak veelplegers 

4.1.2 Antidiscriminatie Bureau Zeeland 

4.1.3 Burgernet 

4.1.4 Convenant Huurdersoverlast Veere 

4.1.5 Jaarwisseling en veiligheid 

4.1.6 Regionaal Hennepconvenant Zeeland 

4.1.7 Keurmerk Veilig Ondernemen 

4.1.8 WOS-actieteam 

4.1.9 Damoclesbeleid 

4.1.10 Protocol “Agressie en geweld” 

4.1.11 Rust aan de kust 

4.1.12 Vandalismemeter 

4.1.13 Veiligheidshuis Zeeland 

4.1.14 Buurtbemiddeling 

 

4.2 Bedrijvigheid en veiligheid 

4.2.1 Evenementennota 

4.2.2 Beleidsregels Prostitutie 

4.2.3 Speelautomatenverordening 

4.2.4 Strandbewaking (dag en nacht) 

 

4.3 Jeugd en veiligheid 

4.3.1 Aanpak van (Jeugd)overlast 

4.3.2 Convenant Schoolveiligheid 

4.3.3 Halt afdoeningen en preventielessen 

4.3.4 Project ‘Laat ze niet (ver)zuipen’ 

4.3.5 Project ‘Veilig Honk’ 

4.3.6 Project Aanpak kwetsbare Jongeren 

 

4.4 Fysieke veiligheid 

4.4.1 Convenant ‘Op weg naar nul’ 

4.4.2 Wegsleepverordening Veere 

4.4.3 Regionaal Crisisplan 

4.4.4 Risicokaart 

 

4.5 Integriteit en veiligheid 

4.5.1 Beleidsregel BIBOB 

4.5.2 Ondermijningsbeeld  

4.5.3 RIEC Zuid-West Nederland 

4.5.4 Taskforce Brabant Zeeland 

4.5.5 Aanpak radicalisering 
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Productdefinitie 

Een gezamenlijke aanpak voor de veelplegersproblematiek in het gebied van het 

Arrondissementsparket Middelburg-Breda, in navolging van de landelijke aanpak en 

aandacht. 

 

Aanleiding 

Bij de aanpak van criminaliteit en overlast wordt er gekeken naar de daders. Geconstateerd 

is dat een groot deel van de daders terugkerend voor criminaliteit en overlast zorgt. Om 

die zogenoemde draaideur criminaliteit het hoofd te bieden is de aanpak van veelplegers 

opgesteld. Door het ontwikkelen van deze aanpak moet een deel van de criminaliteit en 

overlast afnemen. 

 

Doel en motivatie 

Het verminderen van de criminaliteit en de daarmee gepaard gaan overlast voor de burgers 

in het Arrondissementsparket Middelburg door een geïntegreerde aanpak van veelplegers. 

Daarbij wordt ook gestreefd om het aantal veelplegers op zich terug te dringen. 

 

Uitvoering 

Door de politie wordt een lijst opgesteld van daders die voldoen aan de veelpleger criteria. 

Deze veelplegers worden scherp in de gaten gehouden door politie en het OM. In een 

casuïstiek overleg wordt een aanpak opgesteld voor de veelpleger. 

 

Doelgroepen 

Veelplegers. Van een veelpleger wordt gesproken als een persoon tien antecedenten heeft 

opgebouwd in de afgelopen twee jaar, waarbij ten minste één van die tien antecedenten 

heeft plaatsgevonden in het afgelopen jaar. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere, Politie, Openbaar Ministerie, reclassering Nederland, Veiligheidshuis 

Zeeland, Emergis/Indigo en Torentijd.  

 

Handhaving 

De politie stelt een lijst op met veelplegers en spoort deze op. In het casuïstiek overleg 

wordt een plan van aanpak voor de veelpleger opgesteld. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: De beleidsmedewerker veiligheid kan gevraagd worden zitting te nemen in 

het casuïstiek overleg als er sprake is van een Veerse veelpleger. In de 

gemeente Veere staan 5 personen geregistreerd als veelpleger. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

 

  

4.1.1 Aanpak Veelplegers 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Openbaar Ministerie, 

Veiligheidshuis Zeeland 

Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

Antidiscriminatie Bureau Zeeland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het 

voorkomen en bestrijden van discriminatie (sekse, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele 

gerichtheid, etc.)  

 

Aanleiding 

De overheden in Nederland zijn verplicht (op basis van diverse (internationale) wet en 

regelgeving en verdragen) tot het beschermen van mensen tegen discriminatie en het 

actief bestrijden van discriminatie op alle gronden. Daarnaast is het een taak van 

overheden om de antidiscriminatiewetten te handhaven in het kader van veiligheidsbeleid. 

Iedere burger in Nederland heeft het wettelijke recht om gevrijwaard te zijn van 

discriminatie, zoals in Artikel 1 van onze grondwet is vastgelegd. 

 

Doel en motivatie 

Het doel van een antidiscriminatievoorziening is om de discriminatieklachten en meldingen 

te behandelen. Verder biedt het bureau steun aan de slachtoffers van discriminatie en 

draagt het bij aan de bestrijding van discriminatie in de regio.  

 

Veere 2012 2013 2014 2015 2016 

meldingen 

discriminaties 

 

4 

 

1 

 

7 

 

5 

 

3 

 

Uitvoering 

Slachtoffers kunnen via diverse communicatiemiddelen contact opnemen met 

Antidiscriminatie Bureau Zeeland. Klachten worden door het bureau serieus genomen en 

de mogelijkheden worden besproken. Bij ernstige vormen van discriminatie, worden 

betrokken partijen ingeschakeld.  

 

Doelgroepen 

Inwoners van de gemeente Veere. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere, ADBZ, Politie, OM, Provincie Zeeland, Halt Nederland, Kenniscentrum 

discriminatie Nederland. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel 

Tijdstip: Structureel 

 

Begroting 

 

Kostenpost Berekening Bedrag 

 Bijdrage Anti discriminatiebureau (2016) €    8.950 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Antidiscriminatie Bureau Zeeland 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Veiligheidsthema: Objectieve- en subjectieve 

veiligheid 

  

Proceseigenaar: ADBZ Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen de burgers, gemeente en politie 

bedoeld om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van het telefonisch netwerk van de inwoners en medewerkers van 

bedrijven uit de gemeente. Zie ook www.burgernet.nl.  

 

Aanleiding 

De gemeente en politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Om meer ogen en 

oren op straat te generen kunnen ze de hulp in roepen van burgers. Ze verhogen we de 

kans op het vinden en pakken van daders bij bepaalde incidenten. 

Doel en motivatie 

Doel van het burgernet is om in samenwerking met de gemeente en politie, de burgers 

mogelijkheid bieden om zelf een bijdrage te leveren aan hun woon- en leefomgeving. 

Door middel van burgernet kunnen bewoners roepen we een handje te helpen in de 

bestrijding van criminaliteit. Bijvoorbeeld bij: 

1. diefstal of inbraak; 

2. doorrijden na een aanrijding; 

3. tasjesroof; 

4. geweld; 

5. vermiste personen. 

 

Uitvoering 

1. De meldkamer van de politie ontvangt een melding. Politie wordt op de melding 

afgestuurd. 

2. Bij een duidelijk signalement schakelt de meldkamer van de politie op hetzelfde 

moment Burgernet in. 

3. De centralist van de meldkamer van de politie geeft een bericht door aan alle 

Burgernetdeelnemers in het gebied van de melding. De deelnemers ontvangen 

deze oproep als ingesproken bericht op hun (mobiele) telefoon of als tekstbericht 

per SMS. 

4. Aan de hand van de door Burgernetdeelnemer(s) gemelde informatie kan de 

politie het zoekgebied vergroten of verplaatsen. 

5. Het vergroten van het zoekgebied betekent dat de meldkamer van de politie ook 

Burgernetdeelnemers in aangrenzend gebied inschakelt. 

6. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht over de 

afloop van de actie. 

 

Doelgroepen 

Inwoners van de gemeente Veere. Er zijn ruim 700 Veerse deelnemers aangesloten bij 

Burgernet. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Burgers, Gemeente Veere en Politie. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Kostenpost Berekening Bedrag 

 Bijdrage Burgernet € 948 

 

4.1.3 Burgernet 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, Politie Datum: 26-07-2018 

http://www.burgernet.nl/
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Productdefinitie 

Het convenant Huurderoverlast geeft alle bevoegd- en verantwoordelijkheden van de 

betrokken partners weer, die in samenwerking met elkaar een veilige woon- en 

leefomgeving proberen te creëren.  

Aanleiding 

In de gemeente Veere zijn er met regelmaat meldingen van huuroverlast die het 

woongenot van de inwoners kan beperken. Deze meldingen kunnen bij verschillende 

partijen binnenkomen. Om op een goede basis informatie met elkaar te delen en een 

gezamenlijke aanpak in huuroverlast te behalen is een convenant huuroverlast gesloten 

tussen Woonburg, politie en gemeente.  

 

Doel en motivatie 

Het doel van de samenwerking is een bijdrage leveren aan het halen van de 

beleidsdoelstellingen die het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 2008 heeft vastgesteld 

te weten: “een kwart minder criminaliteit, overlast en verloedering.” 

Aanpak huurderoverlast is een onderdeel van bovenstaande aanpak van overlast en 

verloedering. Doelstelling van dit convenant en daarbij behorende aanpak is het in 70% 

van de in de ketenaanpak in behandeling genomen casussen, de overlast tot acceptabele 

proporties terug te brengen of te laten eindigen. 

Uitvoering 

De partijen trachten dit doel te bereiken door: 

- het handhaven van de openbare orde; 

- het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven; 

- het komen tot voorstellen van aanvullende maatregelen en aanknopingspunten voor 

(ver)nieuwd beleid om het aantal casussen huurderoverlast terug te dringen; 

- het komen tot een passende reactie door de verschillende deelnemers op een casus 

huurderoverlast; 

- het verkorten van doorlooptijden en het bewaken van dit proces; 

- het aanpassen van het beleid en overige invloedsfactoren waardoor het aantal casussen 

huurderoverlast preventief kan worden verminderd; 

- het beter op elkaar laten sluiten van de fasen van handelen door de betrokken partijen. 

 

Periodiek bespreken Woonburg, Politie en gemeente de grotere overlastgevende situaties 

in Veere. We stemmen de aanpak af en koppelen de voortgang en ontwikkeling terug. In 

2016 werkten we aan 18 afzonderlijke zaken van zwaardere huuroverlast in Veere 

 

Doelgroepen 

Inwoners van de gemeente Veere. 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere, Politie en Stichting Woonburg. 

 

Handhaving 

Handhaving is probleemgericht. Er wordt gezamenlijk gezocht naar de beste oplossing 

door de betrokken partijen.  

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

  

4.1.4 Convenant Huurderoverlast Veere 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, Politie en 

Stichting Woonburg 

Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

De jaarwisseling moet een feest zijn zonder vernielingen en (letsel)schade. Door het 

nemen van preventieve maatregelen en het bestrijden van incidenten hopen we op een 

veilige en gezellige jaarwisseling Hier kunnen we denken aan de beleidsregel 

vreugdevuren die van toepassing is in de gemeente Veere. Verder is er ook ZSM-aanpak, 

die het mogelijk maakt om eenvoudige zaken direct af te doen door de politie en het OM, 

in samenwerking met verschillende ketenpartners.  

 

Aanleiding 

Tijdens de jaarwisseling vinden elk jaar vernielingen, branden, geweld en andere 

incidenten plaats. Dit soort incidenten kunnen de fysieke veiligheid en de sfeer van 

jaarwisseling aantasten. Vandalen richten zich vaak op de gemeentelijke eigendommen, 

die vervolgens opgeknapt moeten worden door de gemeente. Dit kost de gemeenschap 

geld. 

 

Doel en motivatie 

De jaarwisseling is een traditioneel feest dat verschillende risico’s met zich mee brengt. 

Daarom is het belangrijk om de veiligheidsrisico’s te reduceren tot een minimum en de 

ontwikkeling van incidenten zo snel mogelijk aan te pakken, waardoor de materiële en 

immateriële schade beperkt blijft. Verder is de bedoeling om gemaakte schade te 

verhalen  bij de vandalen die het incident hebben veroorzaakt.  

 

Uitvoering 

Enkele maanden voor de jaarwisseling worden de aandachtspunten bekend gemaakt, die 

voortvloeien uit het laatst gemaakte evaluatie van de jaarwisseling op lokaal en nationaal 

niveau. Op het lokaal niveau werken we samen met gemeenten op Walcheren, politie OM 

en maken we afspraken met stads- e dorpsraden, ondernemersverenigingen en iedereen 

die iets wil organiseren in Veere tijdens de jaarwisseling. Stads- en dorpsraden en 

ondernemersverenigingen sturen we een brief. Er zijn regels opgesteld m.b.t. het houden 

van vreugdevuren en in de APV is vastgelegd wat wel en niet kan m.b.t. carbid schieten. 

Insteek is: Initiatieven vooraf melden en bespreken. Is iets niet gemeld of bekend, dan 

treden we daar tegen op! Naast de vastgestelde regels, wordt er tussen 31 december en 

1 januari 07.00 extra toezicht gehouden door de politie en boa’s. Voorafgaand aan de 

jaarwisseling stellen we een draaiboek op met alle relevante informatie (alle gevraagde 

en gemelde initiatieven, stookplaatsen, leegstaande panden, aandachtspunten, etc.) 

 

Doelgroepen 

Inwoners en bezoekers van de gemeente Veere.  

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere, Politie, Brandweer, OM, Stads- en dorpsraden, 

Ondernemersverenigingen en Stichting Welzijn Veere. 

 

Handhaving 

De politie en de cluster handhaving handhaaft op de naleving van de vastgestelde regels. 

De brandweer treedt repressief op bij brandgevaarlijke situaties.  

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Communicatie in oktober en november. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

  

4.1.5 Jaarwisseling en veiligheid 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, OM, Min. Van 

Veiligheid en Justitie, Politie 

Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

In het convenant liggen alle afspraken vast die gemaakt zijn tussen diverse betrokken 

partijen. De afspraken in dit convenant traden in werking op 1 september 2012. 

 

Aanleiding 

Hennepkwekerijen zijn illegaal en kunnen bovendien gevaarlijk zijn. Buitenom dat een 

hennepkwekerij illegaal is, zijn er verschillende organisaties die gedupeerd worden. 

Stroomaftapping, belastingontduiking, brandgevaar, etc. Door een gezamenlijke aanpak 

wordt er een einde gemaakt aan de illegale praktijken en kunnen alle gedupeerden de 

geleden schade verhalen. 

 

Doel en motivatie 

Doel van het convenant is om ongewenste ontwikkelingen ten aanzien van 

hennepkwekerijen tegen te gaan. We ontmoedigen het telen en verwerken van hennep 

door een integrale aanpak. Daarnaast willen we zicht krijgen op de achterliggende 

criminaliteit van hennepteelt in Zeeland. 

 

Uitvoering 

De politie neemt veelal de eerste repressieve actie en schakelt daarbij de partners in. Bij 

vermoedens kunnen de partners de politie informeren. Vanuit de VZG wordt een folder 

uitgegeven met informatie voor de burger over de aanpak van illegale hennepkwekerijen. 

In 2016 ontmantelden we 2 hennepkwekerijen. 

 

Doelgroepen 

Inwoners van de gemeente Veere. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Politie Zeeland, Brandweer, Gemeente Veere, OM, Belastingdienst, Zeeuwse 

Woningcorporaties, UWV, SVB, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, Delta NV. In het 

convenant is de samenwerking belegt, de uitvoer ligt vast in het zogenoemde 

Damoclesbeleid.  

 

Handhaving 

De politie treedt handhavend op. 

 

Planning 

Frequentie:  Halfjaarlijks. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

  

4.1.6 Regionaal Hennepconvenant Zeeland 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Vereniging van Zeeuwse 

Gemeenten 

Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de 

fysieke en sociale veiligheid op en rondom een bedrijventerrein. Het Keurmerk werkt 

door middel van certificaten. Een bedrijventerrein kan een certificaat behalen als 

ondernemers, gemeente, politie en andere relevante partijen kunnen aantonen dat ze 

gezamenlijk effectieve en structurele maatregelen hebben getroffen om de veiligheid te 

waarborgen. 

  

Aanleiding 

De schade die het bedrijfsleven jaarlijks lijdt door criminaliteit en onveiligheid wordt door 

maatregelen vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen fors verminderd. Verder heeft het 

keurmerk direct effect op het veiligheidsgevoel van ondernemers, werknemers en 

burgers. Het pakt dus zowel de objectieve als de subjectieve kant van veiligheid aan. 

 

Doel en motivatie 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft als doel een veilige bedrijfsomgeving creëren. De 

gedachte erachter is dat als partijen vanuit hun eigen expertise samenwerken er meer 

bereikt kan worden op het gebied van veiligheid. In het kader van schoon, heel en veilig 

worden er maatregelen getroffen om de veiligheid op het bedrijventerrein te vergroten. 

Dit zorgt ervoor dat de nadruk van het keurmerk ligt op een brede preventieve aanpak. 

Dus niet alleen aandacht voor het hang- en sluitwerk van bedrijven en bedrijfsterreinen, 

maar ook de verlichting in de straat, openbaar groen, onderhoud, etc.  

 2012 2013 2014 2015 2016 
Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 56 38 22 39 24 

 

Uitvoering 

Er wordtl de nodige aandacht geschonken worden aan het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij de gemeente over het keurmerk. De 

ondernemersvereniging dient alle relevante partijen bij elkaar te brengen om zo tot een 

werkgroep te komen. Vanuit deze werkgroep worden er afspraken en maatregelen 

getroffen in het kader van schoon, heel en veilig. Bedrijventerrein De Zompe heeft een 

keurmerk. Een vertegenwoordiging van gemeente, politie, brandweer, 

ondernemersmanager en gevestigde bedrijven begeleidt en bewaakt het keurmerk. 

Mogelijk kan het ook toegepast worden op Karreveld in Koudekerke, en bedrijventerrein 

Westkapelle,. 

 

Doelgroepen 

Bedrijventerreinen/winkelgebieden in de gemeente Veere. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere, Politie, Brandweer, Ondernemers ondernemersmanager.  

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

  

4.1.7 Keurmerk Veilig Ondernemen 

 

Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, Vergunningen en 

Handhaving 

Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

Woninginbraken, Overvallen en Straatroven (WOS) zijn landelijk en lokaal speerpunt van 

gemeenten, OM en politie. Gezamenlijk pakken we deze zogenaamde High Impact Crimes 

aan. 

 

Aanleiding 

Woninginbraken, Overvallen en Straatroven hebben een grote impact op het 

veiligheidsgevoel van burgers. Los van de materiele impact is er vaak ook emotionele 

schade. Onbekenden zijn iemands eigendom binnengetreden of door fysiek geweld is iets 

of iemand overvallen of beroofd. 

 

Doel en motivatie 

Het doel is om woninginbraken, overvallen en straatroven op Walcheren tegen te gaan en 

zoveel mogelijk uit te bannen.  

 

Uitvoering 

De Walcherse gemeenten en politie vormen het WOS-actieteam Walcheren. Gezamenlijk 

monitoren we de WOS-feiten op Walcheren en treffen we maatregelen. Zo organiseren we 

jaarlijks vier voetjesacties, voorlichtingscampagnes, banners langs de weg en zoeken we 

publiciteit. We geven voorlichtings- of informatie avonden bij bepaalde doelgroepen. 

Aanpak is altijd in overleg en we proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren. Ook 

promotie en aandacht van bijvoorbeeld Politiekeurmerk Veilig Wonen valt hieronder. 

We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij ontwikkelingen en trends en volgen ook 

landelijke initiatieven.  

 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 

Woninginbraken 84 80 67 65 69 

 

Doelgroepen 

Inwoners Veere, (Middelburg en Vlissingen) 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere, Middelburg en Vlissingen, Politie. 

Overlegvormen: WOS team Walcheren, aansturing door Basisteamdriehoek Walcheren 

 

Handhaving 

Niet van toepassing 

 

Planning 

Frequentie:  8x per jaar WOS-overleg Walcheren 

Tijdstip:  structureel  

  

Begroting 

Incidenteel 

  

4.1.8 WOS actieteam 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

Het Damocles beleid is de bestuurlijke invulling van artikel 13b van de Opiumwet. Het 

geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen, een dwangsom 

op te leggen of een woning te sluiten als daar soft- en/of harddrugs worden verkocht, 

verhandeld, geteeld, of afgeleverd.  

Aanleiding 

Voorheen kon alleen strafrechtelijk worden opgetreden tegen overtredingen van de 

Opiumwet. De regering is van mening geweest dat ook bestuurlijk opgetreden moest 

kunnen worden, omdat de aanpak van handel, teelt etc. van soft- en harddrugs bij 

uitsteek om een integrale en gecoördineerde aanpak vraagt. 

 

Doel en motivatie 

De preventie en beheersing van de uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de 

gezondheid.  

 De beheersing van de negatieve effecten van de handel in en het gebruik van 

drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden in de gemeente 

Veere;  

 Het tegengaan van het onaanvaardbare risico van het gebruik van harddrugs; 

 Het scheiden van markten van soft- en harddrugs;  

 

Secundair beoogt de gemeente Veere met de vastlegging van de beleidsnota kenbaar te 

maken hoe de burgemeester omgaat met de discretionaire (elementen van de) 

bevoegdheid, zoals deze is neergelegd in artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet.  

 

Uitvoering 

De politie treedt strafrechtelijke op en stelt een bestuurlijke rapportage op van haar 

bevindingen voor de gemeente. Op basis van de bestuurlijke rapportage start de 

gemeente, conform het Damoclesbeleid, het bestuurlijke traject.  

Op Walcheren hanteren de drie gemeente hetzelfde Damoclesbeleid en treden daarbij op 

dezelfde wijze op. Eind 2016 is één pand gesloten met toepassing van het 

Damoclesbeleid na het aantreffen van een hennepkwekerij. 

 

Doelgroepen 

Alle inwoners van de gemeente Veere. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere, Politie en OM. Samenwerkingsafspraken liggen vast in het Regionaal 

hennepconvenant Zeeland. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: na actie van de politie en ontvangst bestuurlijke rapportage 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

  

4.1.9 Damoclesbeleid 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, Vergunningen en 

handhaving 

Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

Het agressie en geweld protocol beschrijft de werkinstructies voor medewerkers en 

leidinggevende. Het is een praktisch document voor de dagelijkse praktijk.  

 

Aanleiding 

Vanuit de Arbowet is er een verplichting om als gemeente een protocol tegen agressie en 

geweld te hebben. 

 

Doel en motivatie 

Preventief en repressief beschermen van personeel van de gemeente Veere tegen agressie 

en geweld veroorzaakt door de collega’s, bezoekers en publiek. 

 

Uitvoering 

Het protocol Agressie en Geweld is vastgesteld en terug te vinden op het Intranet van de 

gemeente Veere. Alle afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kennis en werking van 

het protocol te verspreiden onder de medewerkers. Minimaal eenmaal per jaar dient het 

onderwerp geagendeerd te worden voor het afdelingsoverleg. Daarnaast kunnen 

afdelingen aangeven of bepaalde omgangstrainingen noodzakelijk zijn voor bepaalde 

medewerkers. Gemeente heeft de mogelijkheid om toegang te verbieden aan de personen 

die medewerkers van de gemeente in gevaar kunnen brengen. Dit wordt  mogelijk gemaakt 

door het ‘protocol zwarte lijst’. Het doel van het protocol is het ongewenst gedrag te 

voorkomen en de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. 

 

Doelgroepen 

Het personeel van de gemeente Veere 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere, Politie en Arbo-unie.  

 

Handhaving 

Afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van dit protocol. Medewerkers die 

geconfronteerd worden met geweld dienen dit zelf middels een meldingsformulier aan te 

geven/registreren. 

 

Planning 

Frequentie:  Minimaal eenmaal per jaar in een afdelingsoverleg onder de aandacht 

brengen. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

  

4.1.10 Protocol ‘Agressie en geweld’ 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

In de maanden juli en augustus genereert de politie met het project “Rust aan de Kust” ’s 

nachts extra politietoezicht in de omgeving van Domburg en Zoutelande. 

 

Aanleiding 

Domburg en Zoutelande zijn de belangrijkste kernen met een uitgaansgebied. Dit brengt 

in zekere mate overlast met zich mee. De gemeente en de politie hebben een plan van 

aanpak gemaakt om de overlast, het vandalisme en de ergernissen in en rond deze 

uitgaansgebieden terug te dringen. Het project werd gedoopt: “Rust aan de Kust”. 

 

Doel en motivatie 

De politie, de belanghebbenden en de gemeente Veere stellen zich tot doel de overlast in 

en rond de uitgaansgebieden in de gemeente Veere terug te dringen tijdens de nachtelijke 

uitgaansuren in het seizoen. 

 

Uitvoering 

Een consequent repressief optreden tegen alle geconstateerde overtredingen en vormen 

van overlast (“zero tolerance”). Het politieteam Veere zorgt voor extra surveillanceteams 

in Domburg en Zoutelande. Surveillances kwamen bovenop de reguliere surveillance in de 

nachtelijke uren. Dit gebeurt in de nachtelijke uren in de maanden juli en augustus. 

In 2016 zijn er circa 40 illegale recreanten verbaliseerd. Tussen de 100 en 150 zijn er 

vooraf gewaarschuwd. 

 

Doelgroepen 

Jeugd die voor overlast en vernielingen zorgen binnen de gemeentelijke kernen. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Samenwerking:  Politie, Gemeente Veere, OM, Horecaondernemers,  

    Ondernemersverenigingen, en Stads- en dorpsraden. 

Overlegvormen:  Basis teamdriehoek Walcheren en Veiligheidsoverleg politie 

 

Handhaving 

De politie treedt op tegen: geluidsoverlast, drank op straat, dealen van drugs, 

verkeersgedrag, urineren, vandalisme, baldadigheid, etc. in de openbare ruimte. 

 

Planning 

Frequentie:  jaarlijks. 

Tijdstip: in de nachtelijke uren, in de maanden juli en augustus  

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

  

4.1.11 Rust aan de Kust 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Politie Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

Een overzicht van bekladdingen en vernielingen in de gemeente Veere. 

 

Aanleiding 

Ieder jaar leveren vernielingen en bekladdingen een grote kostenpost voor de gemeente 

op. Met het bijhouden en kenbaar maken van de Vandalismemeter worden de inwoners 

hiervan bewust gemaakt. Ook roepen we onze inwoners op om bij het waarnemen van 

vandalisme actie te ondernemen. De gemeente wil, samen met de politie, graag het 

vandalisme aanpakken. Feit is namelijk ook dat er weinig melding wordt gemaakt van 

vandalisme. Dat is jammer, omdat een melding de pakkans van de daders vergroot. Tevens 

draagt een melding van vandalisme bij aan een beter beeld van de soort en omvang van 

vandalisme in Veere. De gemeente kan zorgdragen voor een snel herstel van vernielde 

gemeentelijke eigendommen, zodat verloedering geen kans krijgt. 

 

Doel en motivatie 

Aan de inwoners van de gemeente Veere kenbaar maken hoeveel schade er wordt 

geleden aan gemeentelijke eigendommen door vandalisme. 

 

Uitvoering 

Van vernielingen en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen wordt door de gemeente 

aangifte gedaan. Alle aangiften die gedaan worden vormen samen de Vandalismemeter.  

 

Doelgroepen 

Inwoners van de gemeente Veere. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Politie en de cluster communicatie van de gemeente Veere. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Per kwartaal. 

Tijdstip: Per kwartaal. 

 

Begroting 

Het schadebedrag worden gedekt uit de reguliere post onderhoudswerkzaamheden. 

Verhaalde schadebedragen vloeien terug in de algemene middelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.1.12 Vandalismemeter 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

Het Veiligheidshuis Zeeland is een samenwerkingsverband bestaand uit diverse instanties 

die zich richten op de volgende thema’s: jeugd, huiselijk geweld, veelplegers en nazorg 

ex-gedetineerden. 

 

Aanleiding 

In onze woonomgeving vinden diverse gebeurtenissen plaats die in Nederland verboden 

zijn door de wet- en regelgeving. Huiselijk geweld, criminele activiteiten, overlastgevende 

situaties zijn maar enkele voorbeelden van. Genoemde problematiek kan zowel voor de 

veiligheidsgevoelens als voor de aantasting van het woongenot zorgen. In het 

veiligheidshuis werken diverse instanties op één locatie te laten samenwerken aan 

opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening.  

 

Doel en motivatie 

De doelstelling van het Veiligheidshuis Zeeland is de criminaliteit, recidive en overlast 

tegen te gaan en daarmee de (sociale) veiligheid in Zeeland te verhogen. 

 

Uitvoering 

Er vindt heel wat gestructureerd overleg plaats in het Veiligheidshuis: het justitieel 

casusoverleg, het minderjarig veelplegersoverleg, het casusoverleg huiselijk geweld, het 

meerderjarig veelplegersoverleg, het trajectberaad en het hulpverlenings-casusoverleg. 

Uitgangspunt bij de samenwerking tussen de ketenpartners is het leveren van maatwerk, 

door voor elke casus een persoonsgerichte aanpak vast te stellen. Tijdens de overleggen 

wordt ook besloten welke instanties verdere hulp gaan verlenen. 

 

Doelgroepen 

Inwoners van de Zeeuwse gemeenten. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Zeeuwse gemeenten, Politie, OM, Intervence, Veilig Thuis Reclasseringsorganisaties, 

Welzijnsorganisaties en Halt Nederland. 

 

Justitieel (jeugd) casusoverleg, Hulpverleningscasusoverleg, Minderjarige 

veelplegersoverleg, Netwerk- en trajectberaad nazorg jeugd, Casusoverleg nazorg ex-

gedetineerden, Veelplegersoverleg en Screeningsoverleg huiselijk geweld. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel.  

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

 

Kostenpost Berekening Bedrag 

6140001-4424004 Bijdrage Veiligheidshuis 

Zeeland 

€ 8.386 

 

 

 

 

 

4.1.13 Veiligheidshuis Zeeland 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, Veiligheidshuis 

Zeeland 

Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

Professionele hulp en begeleiding bij het oplossen van problemen tussen buren onderling. 

Daardoor kan leefbaarheid en rust terugkeren in een wijk of bepaald gedeelte van een 

straat.  

 

Aanleiding 

Het komt met regelmaat voor dat buren het niet goed met elkaar kunnen vinden. Dat kan 

om uiteenlopende redenen zijn. Een buur kies je nu eenmaal niet en het is toch fijn om er 

een goede verstandhouding mee te hebben. Wat we vaak zien is dat een burenruzie uit 

iets kleins ontstaat en naarmate de tijd vordert van kwaad tot erger wordt. Soms tot 

verbaal en fysiek geweld als gevolg. De leefbaarheid gaat achteruit, de 

veiligheidsgevoelens bij beide partijen, maar ook bij de direct omwonenden en dat drukt 

een stempel op een wijk, straat of zelfs een kern. 

 

Doel en motivatie 

Het doel is om de betrokkenen te helpen en te bemiddelen in een conflict waar men zelf 

niet meer uitkomt. Door de inzet van professionele, ervaren en onafhankelijke  

bemiddelaars proberen worden betrokkenen in hun kracht gezet en gemotiveerd om samen 

tot een acceptabele oplossing te komen. 

 

Uitvoering 

Veere is niet permanent aangesloten bij buurtbemiddeling. We kopen incidenteel in bij 

Buurtbemiddeling Walcheren. Een buurtebmiddelingscasus kan op verschillende manieren 

worden aangedragen (via gemeente, wijkagent of anderzijds). Er zijn in een casus 

verschillende trajecten mogelijk. De burgemeester kan soms bemiddelen. Welk traject het 

beste past bespreken we in het veiligheidsoverleg. Er zijn een aantal criteria waar men aan 

moet voldoen. De belangrijkste is dat beide partijen van goede wil zijn om buurbemiddeling 

toe te passen. Als dat zo is vragen we een schriftelijke bevestiging en meldt de gemeente 

of wijkagent de casus aan bij Buurtbemiddeling Walcheren. Zij gaan aan de slag en 

koppelen de voortgang en uiteindelijke uitkomst terug. De gemaakte kosten zijn voor 

rekening van de gemeente. 

Als het gaat om een burenruzie van twee partijen met een huurwoning van Woonburg, dan 

verloopt buurtbemiddeling via Woonburg. 

In 2016 zijn 2 zaken via de gemeente aangedragen.  

 

Doelgroepen 

Inwoners van Veere. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere, politie, Buurtbemiddeling Walcheren, Woonburg. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  incidenteel.  

Tijdstip: incidenteel. 

 

Begroting 

Incidenteel. Kosten van 1 casus liggen gemiddeld op € 800 

 

 

4.1.14 Buurtbemiddeling 

 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere Datum: 28-10-2016 
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Productdefinitie 

Met een duidelijk, volledig en integraal evenementenbeleid wil de gemeente Veere 

evenementen in goede banen leiden. In de nota is aandacht gegeven aan zowel de 

positieve als negatieve gevolgen van evenementen. Enerzijds willen we met het beleid 

evenementenorganisatoren stimuleren, anderzijds willen we duidelijke spelregels 

formuleren voor een goede regulering.  

 

Aanleiding 

In 2016 is de nieuwe nota ‘Evenementenbeleid Veere’ vastgesteld. Een beleid waarin het 

gaat om kwalitatief goede evenementen, een mix van diversiteit verspreidt over de kernen 

en waarbij zo weinig mogelijk overlast wordt veroorzaakt voor de directe omgeving.  

 

Doel en motivatie 

De nota heeft tot doel beleid te formuleren dat leidt tot: 

a)  een positieve uitwerking op het imago van de gemeente;  

b)  het bevorderen van de kwaliteit van evenementen; 

c)  het beperken van de overlast en het bevorderen van de veiligheid van het    

     evenement; 

d)  het (de)reguleren van evenementen; 

e)  eenduidigheid bij de afhandeling van evenementaanvragen voor wat betreft de eigen  

     gemeente maar ook op Walchers niveau; 

f)   klantgericht, klantvriendelijk en efficiënt aanvragen afhandelen; 

g)  duidelijke spelregels voor ‘facilitaire dienstverlening’ door de gemeente. 

 

Uitvoering 

Het beleid dient als basis voor het verlenen van evenementenvergunningen. Over het 

algemeen blijkt dat het huidige beleid goed werkt. Een regelmatige herziening van het 

beleid zorgt er voor dat het beleid zowel op juridisch vlak als op praktisch vlak up-to-date 

is.  

Doelgroepen 

Bewoners, bezoekers, organisatoren van evenementen en ondernemers.    

Samenwerking en/of overlegvormen 

Politie, gemeente Veere, horecaondernemers, ondernemersverenigingen en 

organisatoren van evenementen, brandweer en GHOR (VRZ) 

Maandelijks is er een afstemmingsoverleg tussen gemeenten (vergunningverlening, 

politie en brandweer) 

C-evenementen (de Kustmarathon) kennen een integrale projectmatige voorbereiding. 

 

Handhaving 

Het sluitstuk van het evenementenbeleid is toezicht en handhaving. Om overlast tegen te 

gaan is vooral de handhaving van de eindtijden en openbare orde van belang. Bij de 

grotere evenementen worden vooraf integrale controles gedaan door brandweer, GHOR 

en gemeente. Conrtrole op verstrekte vergunningen vindt plaats door politie en boa’s. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

  

4.2.1 Evenementennota 

 

Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, Vergunningen en 

Handhaving 

Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

Gemeente Veere heeft in de APV een hoofdstuk opgenomen m.b.t. seksinrichtingen, 

straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke. In hoofdstuk 3 van de APV staat o.a. onder 

welke voorwaarde de vergunning voor de seksinrichting wordt verleend, de 

arbeidsomstandigheden en de inrichting van werkruimten.  

Aanleiding 

Op 1 oktober 2000 is het bordeelverbod en het verbod op het souteneurschap vervallen. 

Ook is vanaf die datum in de Gemeentewet een nieuw artikel 151a in werking getreden. 

Het artikel bepaalt, dat de raad een verordening kan vaststellen waarin voorschriften 

worden gesteld met betrekking tot bedrijfsmatige prostitutie. Ook is het artikel 250a van 

het Wetboek van strafrecht van toepassing. 

 

Doel en motivatie 

1. Beheersing en regulering van de exploitatie van de prostitutie; 

2. Verbetering van de bestrijding van de exploitatie van de onwillige prostitutie; 

3. Bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik; 

4. Verbetering van de positie van de prostituees; 

5. Ontvlechting van criminaliteit en seksindustrie; 

6. Terugdringen van (exploitatie van) prostituees zonder geldige verblijfstitel; 

 

Uitvoering 

Als er wordt gesignaleerd dat de APV regels worden overtreden, kunnen de controles door 

de cluster handhaving en de politie worden uitgevoerd. Bij constatering van de overtreding, 

kunnen de sancties worden opgelegd. 

 

Doelgroepen 

Inwoners van de gemeente Veere. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere, Politie en het OM. Driehoeksoverleg. 

 

Handhaving 

Naleving van de regels uit het prostitutiebeleid wordt door de politie en de cluster 

handhaving van de gemeente Veere gecontroleerd. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

  

4.2.2 Beleidsregels Prostitutie  

 

Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, Vergunningen en 

Handhaving 

Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

De gemeenteraad heeft op 16 december 2010 de aangepaste 

Speelautomatenverordening Veere vastgesteld. Dit om het verslavingsgevaar van 

personen die gebruik maken van speelautomaten te doen afnemen. 

 

Aanleiding 

Om het illegale gokken tegen te gaan besloot de Tweede Kamer in 1986 tot een beperkte 

legalisering. Hiermee werd het mogelijk om gelduitkerende kansspelautomaten te 

plaatsen in uiteenlopende gelegenheden, zoals: broodjeszaken, sportkantines, cafés, 

restaurants en automatenhallen. Deze wetswijziging had echter het onbedoelde gevolg, 

dat het aantal gokverslaafden explosief groeide. Die toename was vooral toe te schrijven 

aan het ruime aanbod van kansspelautomaten en het feit, dat ze stonden opgesteld op 

plaatsen waar jongeren gemakkelijk binnenstapte. Op 1 juni 2000 is daarom de Wet op 

de kansspelen in werking getreden. De nieuwe kansspelwetgeving was voor de gemeente 

Veere een goede aanleiding om beleid in een verordening vast te leggen. 

 

Doel en motivatie 

De negatieve effecten, zoals toenemende illegaliteit, criminaliteit, en gokproblematiek, bij 

speelautomaten ondervangen door een Speelautomatenverordening. 

 

Uitvoering 

1. De burgemeester kan voor een periode van ten hoogste 4 kalenderjaren 

Een aanwezigheidsvergunning verlenen voor het plaatsen van ten hoogste: 

 a. twee kansspelautomaten, in een hoogdrempelige inrichting; 

b. twee kansspelautomaten, in een hoogdrempelige ruimte binnen een 

samengestelde inrichting als bedoeld in artikel 30 c, lid 4 van de wet; 

c. 20 kansspelautomaten in de hal op het adres Valkenisseweg 60 in 

Biggekerke in de periode 1 april tot en met 31 oktober; 

d. 20 kansspelautomaten in de hal op het adres Dishoek 21 in Koudekerke; 

e. 2 kansspelautomaten in de hal op het adres Schelpweg 7 in Domburg. 

 

De onder c, d en e verstrekte vergunningen zijn nog wel van toepassing, maar  anno 

2016 zijn er op de genoemde locaties geen speelautomaten meer aanwezig. 

 

2.  De aanwezigheidsvergunning kan uitsluitend worden gesteld op naam en is niet 

overdraagbaar. 

 

3. In de aanwezigheidsvergunning wordt in ieder geval opgenomen: 

 a. de naam van de ondernemer; 

 b. het adres van de inrichting waar de automaat aanwezig is; 

c. de verplichting op of aan een speelautomaat een waarschuwing tegen 

gokverslaving en 

overige risico’s van overmatig gokken te bevestigen. De plaats en de vorm 

van de waarschuwing moeten voldoen aan door de burgemeester te stellen 

eisen; 

d. de verplichting dat speelautomaten alleen mogen worden opgesteld als zij 

het eigendom zijn van personen die daarvoor een exploitatievergunning 

bezitten; 

e. kansspelautomaten dienen zodanig te worden opgesteld dat door de 

beheerder voortdurend toezicht kan worden gehouden op het gebruik ervan. 

Doelgroepen 

Alle inwoners en bezoekers van de gemeente Veere 

4.2.3 Speelautomatenverordening 

 

Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en veiligheid Versie: 1.1. 

Veiligheidsthema: Veilig uitgaan Datum: 26-07-2018 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, Vergunningen en 

Handhaving 

  



 36 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere, Politie, ondernemersverenigingen en de Koninklijke Horeca Nederland, 

afdeling Veere. 

 

Handhaving 

Controle op de speelautomaten vindt plaats door de politie, toezichthouders en de cluster 

Handhaving.  

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 
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Productdefinitie 

Uitvoering van de strandexploitatie en de strandbewaking door de Stichting 

Strandexploitatie Veere. 

Aanleiding 

De gemeente is publiekrechtelijk verantwoordelijk voor de openbare orde in het publieke 

domein. Hieronder valt ook het strand. De gemeente heeft de Stichting Strandexploitatie 

Veere de opdracht verleend om de strandexploitatie en strandbewaking uit te voeren. 

 

Doel en motivatie 

Verzorgen van directe en indirect toezicht op de Walcherse stranden en het bieden van 

adequate 1e hulpverlening op het strand daar waar nodig. 

 

Uitvoering 

In de opdracht van de gemeente Veere aan de Stichting strandexploitatie Veere staat 

beschreven hoe de strandbewaking uitgevoerd wordt. 

o.a.  - strandbewaking tussen 1 mei en 15 september en op zon- en feestdagen bij mooi 

weer 

 - 40 nachten strandbewaking gedurende het hoogseizoen 

Doelgroepen 

Strandbezoekers 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

De gemeente Veere heeft de Stichting Strandexploitatie Veere opgedragen om de 

strandbewaking uit te voeren. 

 

Handhaving 

De strandwachten spreken overtreders van de APV-regels in eerste instantie aan. Bij 

excessen kan een beroep gedaan worden op de cluster handhaving van de gemeente of de 

politie. 

 

Planning 

Frequentie:  2014 t/m 2017 tot heden 

Tijdstip: tussen 1 mei en 15 september en op zon- en feestdagen bij mooi weer. 

 

Begroting 

 

Kostenpost Berekening Bedrag 

Buitengebied                     

6560010.434338 

Opdracht 

uitvoering strand 

exploitatie (een 

deel hiervan 

wordt besteed 

aan bewaking) 

 

€   1.059.000 

 

 

Totaal  €   1.059.000 

 

  

4.2.4 Strandbewaking 

 

Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Stichting Strandexploitatie Veere Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

Een gestructureerde aanpak van (jeugd)overlast in de gemeente Veere. 

 

Aanleiding 

Op verschillende plekken en in de gemeente Veere kunnen vormen van (jeugd)overlast 

ontstaan. Door de aanpak hiervan in hoofdlijnen te structureren, wordt voor de 

verschillende partners duidelijk wie wat doet en hoe bepaalde situaties de kop ingedrukt 

kunnen worden. 

 

Doel en motivatie 

Een gestructureerde aanpak van (jeugd) overlast, waarbij de gemeente een coördinerende 

rol vervult. De gestructureerde aanpak is situatie afhankelijk en moet de veiligheid en 

leefbaarheid verbeteren in een kern. 

 

jaar 2012 2013 2014 2015 2016 

overlastmeldingen 97 105 104 91 66 

 

Uitvoering 

Een overlastmelding die een gestructureerde aanpak vergt wordt gemeld bij de gemeente. 

De gemeente roept, indien noodzakelijk, de betrokken partners bijeen en stelt een plan 

van aanpak voor. De samenwerkingspartners voeren dit uit en rapporteren de voortgang 

aan elkaar. De gemeente coördineert en stuurt waar nodig is.  

 

Doelgroepen 

Veroorzakers van overlast.  

Samenwerking en/of overlegvormen 

Primair de Politie, Stichting Welzijn Veere en de gemeente Veere. Situatie afhankelijk 

kunnen er partners aanschuiven, zoals de Stichting Woonburg, Indigo, etc. 

 

Handhaving 

De gemeente heeft een coördinerende rol op de toepassing van deze aanpak. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Aanpak van (Jeugd)overlast 

 

Veiligheidsveld: Jeugd en Veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, Vergunningen en 

Handhaving 

Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

Een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en 

bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een (sociaal) 

veilig leefklimaat in en rondom de scholen voor het voortgezet onderwijs op Walcheren. 

Aanleiding 

De politie is in 2006 een project “schoolveiligheid en politie” gestart. Dit project had tot 

doel om te komen tot een gestructureerd contact tussen scholen en politie om de veiligheid 

in en om de school te verbeteren. Om die contacten te structuren en er alle betrokken 

partijen bij te krijgen is er een convenant schoolveiligheid opgesteld. Een eerste convenant 

is door alle deelnemende partijen op Walcheren op 15 januari 2009 afgesloten. In 2016 is 

een nieuw convenant met alle partijen op Walcheren gesloten. 

 

Doel en motivatie 

Het Convenant Schoolveiligheid Walcheren heeft tot doel om door middel van 

samenwerking op het lokaal en regionaal niveau: de overlast, vandalisme en criminaliteit 

in en rond de scholen voor het voortgezet onderwijs op Walcheren te voorkomen en zo een 

sociaal veilig klimaat te creëren.  

Uitvoering 

Deelnemende partijen voeren de taken uit die beschreven staan in het afgesloten 

Convenant Schoolveiligheid Walcheren. De gemeente Veere voert een regierol voor wat 

betreft de contacten tussen de deelnemende partijen. In uitvoerende zin hebben de 

deelnemende scholen direct contact met de aangewezen contactpersonen van de 

verschillende deelnemende partijen. 

 

Doelgroepen 

Walcherse jeugd in het voortgezet onderwijs 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Politie, Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere, OM, Halt Nederland en de 

deelnemende scholen van het voorgezet onderwijs en hoger onderwijs. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Convenant Schoolveiligheid 

 

Veiligheidsveld: Jeugd en Veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere,  Datum: 26-07-2018 
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Productdefinitie 

De Halt afdoening is gericht op de aanpak van strafrechtelijk minderjarigen binnen een 

pedagogisch kader, waarbij wordt uitgegaan van de gedachte dat deze pedagogische 

benadering vooral tot zijn recht komt door de jeugdigen zelf de verantwoordelijkheid voor 

gepleegde delicten te laten inzien en aanvaarden. Halt is binnen de integrale keten van 

jeugd en veiligheid de innovatieve expert die door middel van preventie en repressie een 

bijdrage levert aan het terugdringen van veelvoorkomende jeugdcriminaliteit. Halt houdt 

zich bezig met preventie, bestraffing, herstel, signalering en advisering rond veiligheid en 

leefbaarheid in de samenwerking met alle relevante partners. 

 

Aanleiding 

Om te voorkomen dat jongeren bij hun eerste overtreding direct in aanraking komen met 

het OM, is de Halt afdoening ontwikkelt. De Halt afdoening is een opvoedkundige straf die 

de overtreder krijgt, zodat hij niet direct in aanraking komt met het OM en kan leren van 

zijn fouten.  

 

Doel en motivatie 

De Halt afdoening heeft tot doel jongeren buiten het justitiële circuit te houden en richt 

zich op een snelle en goede manier van het corrigeren van het gedrag bij jongeren die zich 

schuldig hebben gemaakt aan vandalisme en/of strafbare feiten. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Halt verwijzingen 18 12 31 19 nnb 

 

Uitvoering 

Halt geeft preventielessen aan scholieren en zorgt voor de campagnes waardoor de 

veiligheid in spotlight wordt gezet. Bij de overtredingen beoordeelt de politie of een zaak 

Halt waardig is. De politie maakt de verwijzing rond en zorgt dat de registratieset tijdig bij 

Halt komt. Halt Nederland biedt de overtreder een alternatieve straf aan, zoveel mogelijk 

overeenkomend met de aard van de begane overtreding. 

 

Doelgroepen 

Jongeren uit de gemeente Veere tussen de 12 en 18 jaar. 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Politie, Gemeente Veere, OM, scholen en Halt Nederland. 

 

Handhaving 

De politie, het OM en Halt Nederland dragen zorg voor een goede doorlooptijd (conform 

de Kalfsbeek-norm) van Halt-zaken. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Kostenpost berekening bedrag 

6140001-4343067 Bijdrage Halt 2016 € 7.825 

 

4.3.3 Halt afdoeningen en preventielessen  

 

Veiligheidsveld: Jeugd en Veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Halt Nederland Datum: 26-07-2018 
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4.3.4 Project ‘Laat ze niet verzuipen’ 

 

Veiligheidsveld: Jeugd en veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere Datum: 26-07-2018 

 

Productdefinitie 

Het project ‘Laat ze niet verzuipen’ is een campagne, die door de 13 Zeeuwse gemeenten 

is gestart om: 

1.  Alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar tegen te gaan 

2.  Verantwoord alcoholgebruik door jongeren vanaf 16 jaar te stimuleren 

 

Aanleiding 

Jongeren in Zeeland drinken te veel en te vaak alcohol. Met name voor jongeren is alcohol 

niet goed voor de ontwikkeling van hun hersenen en slecht voor hun gezondheid.  Daarom 

is alcoholpreventie opgenomen als speerpunt in het gezondheidsbeleid van de Zeeuwse 

gemeenten. Ook vanuit het veiligheidsbeleid willen gemeenten het alcoholgebruik onder 

jongeren terugdringen. Jeugd en alcohol is een integraal vraagstuk, waar bijvoorbeeld ook 

jeugdbeleid, sportbeleid, onderwijsbeleid, vergunningverlening en handhaving bij 

betrokken zijn. 

Doel en motivatie 

Doel van deze campagne is de inwoners van Zeeland bewust te maken van de risico's van 

(overmatig) alcoholgebruik door jongeren en hen actief te betrekken bij activiteiten om 

het alcoholgebruik onder jongeren te beperken. 

 

Uitvoering 

Het uitvoeren van het project zal volgens het gemaakte uitvoeringsplan verlopen.  

In 2016 is besloten om ook de komende jaren door te gaan met de aanpak LZNVZ. Er 

wordt voor de komende periode dan ook een nieuw uitvoeringsplan geschreven. 

  

Doelgroepen 

Jeugdigen in de Zeeuwse gemeenten. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Alle Zeeuwse gemeenten, provincie Zeeland, CZW bureau, GGD Zeeland, Indigo 

preventie, Politie, Bureau Halt, Veiligheidshuis Zeeland, OM, Het CCV, Sport Zeeland, 

Voedsel en warenautoriteit, Regionaal overleg verkeersveiligheid Zeeland en Scoop 

Zeeland.  

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel.  

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

 

Kostenpost berekening bedrag 

6670017-4343005 Bijdrage jeugd & alcohol 2016 € 2.873 
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4.3.5 Project ‘Veilig Honk’ 

 

Veiligheidsveld: Jeugd en Veiligheid Versie: 1.1. 

Veiligheidsthema: Veilig in en om de school Datum: 26-07-2018 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, Welzijn   

 

Productdefinitie 

Een veilig honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen om hulp wanneer er 

iets aan de hand is. Zo’n veilig honk is een woning die in principe altijd staat op een route 

waar veel schoolgaande jeugd langskomt. 

Aanleiding 

De fietsroutes van en naar Middelburg en Vlissingen worden intensief gebruikt door de 

schoolgaande jeugd. Tussen 07.15 en 09.00 uur is er een concentratie schoolgaande jeugd. 

Dat herhaalt zich in de middag tussen de tijdstippen 13.30 en 16.30 uur. Doordat de 

middelbare scholen niet op dezelfde tijdstippen uitgaan is er in de middag over een wat 

langere tijd schoolgaande jeugd. De grootte van de groepen is ’s middags kleiner dan ’s 

ochtends. Op de fietsroutes gebeurt het regelmatig dat kinderen hulp nodig hebben, 

bijvoorbeeld bij een lekke band of wanneer ze gepest worden. 

 

Doel en motivatie 

Het bieden van hulp en veiligheid, in de breedste zin van het woord, aan kinderen die 

onderweg zijn op de route van en naar school, in het publieke domein. 

Uitvoering 

Bewoners van Veilig Honk- huizen doen mee op basis van vrijwilligheid. Gezien de aard 

van het project is het vanzelfsprekend dat de vrijwilligers van onbesproken gedrag moeten 

zijn, goed met kinderen om kunnen gaan en juist op die tijden dat de jongeren onderweg 

zijn van en naar school thuis zijn. Een Veilig Honk- huis is te herkennen aan een duidelijk 

bord in de tuin of bij de voorruit.  

De hulp die bewoners van Veilig Honk-huizen bieden zijn in principe eenmalige kortstondige 

hulpacties, zoals hulp bij een lekke band, bellen van ouders, eerste hulp bij een valpartij, 

etc. 

  

In die gevallen, waar de bewoner van een veilig honk niet zozeer zelf kan helpen, 

bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een juist gepleegd strafbaar feit (een ruzie of 

mishandeling) zal er naast het aanbieden van een luisterend oor en wat kalmerende 

woorden, extra hulp nodig zijn. Te denken valt aan de politie en de betreffende school van 

het kind. 

 

Doelgroepen 

Veerse kinderen die van en naar school fietsen. 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Politie, Gemeente Veere, Stichting Welzijn Veere, de vrijwilligers die met hun woning als 

Veilig honk fungeren en de scholen voor het voortgezet onderwijs. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 
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4.3.6 Aanpak kwetsbare jongeren Walcheren 

 

Veiligheidsveld: Jeugd en veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere Datum: 26-07-2018 

Productdefinitie 

Integrale aanpak op Walcheren tegen (ongewenst) seksueel gedrag bij kwetsbare 

jongeren. 

 

Aanleiding 

Ongeveer 2 jaar geleden ontvingen we de eerste signalen op Walcheren van ongewenst 

(seksueel) gedrag onder scholieren. Daarbij zou ook sprake zijn van dwang en drang, al 

dan niet in groepsverband. In de basisteamdriehoek is besproken en besloten om in 

beeld te brengen om hoeveel signalen het gaat en de coördinatie van de persoons- en 

systeemgerichte aanpak voorlopig bij  de Integrale Proces Coördinator (IPC van het 

Veiligheidshuis) te beleggen. Voor het bedenken en uitvoeren van een specifiek 

preventie- en communicatieplan werden de ketenpartners GGD en Indigo verslavingszorg 

benaderd en gevonden. Er werd een overzicht gegeven van bekende casussen met 

daarbij het zicht op de (vermoedelijke) daders/plegers, pionnen, slachtoffers, meelopers 

en potentiële aanwasgroep.   

 

Doel en motivatie 

Doel van deze aanpak is drieledig: Bewustwording creëren van geldende normen en 

handvatten bieden voor slachtoffers en ouders om grenzen te stellen. Een centraal punt 

organiseren waar meldingen binnekomen en van waaruit routering plaatsvindt. En tot slot 

daders opsporen en waar mogelijk aanpakken en straffen. 

 

Uitvoering 

Alle signalen die te maken hebben of kunnen hebben met een vorm van kwetsbare 

jongeren worden op het Veiligheidshuis “verzameld”. Het veiligheidshuis doet een eerste 

check en gaat na wat er al met deze signalen gebeurd is.  

Een kernteam houdt een tweewekelijks casusoverleg waar de signalen worden 

beoordeeld, geanalyseerd en doorgezet naar de uitvoering die de maatregelen of acties 

(justitioneel, zorg, preventie, bestuursrecht, communicatie) in gang zet. Besloten is om 

e.e.a. onder de regie van de gemeente Vlissingen te laten plaats vinden en het 

coördinatorschap van de aanpak te beleggen bij het Veiligheidshuis (IPC’er).  

Er zijn eind 2016 ca. 165 unieke signalen bekend, 11 hulpverleningstrajecten gestart en 

ruim 45 meldingen waar een verdiepingsslag op is gemaakt.   

 

Doelgroepen 

Jongeren en hun ouders op Walcheren 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

De Walcherse gemeenten, Politie, OM, Veiligheidshuis, Porthos, GGD Zeeland, Indigo,  

Welzijnsorganisaties, scholen en jongeren.  

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Het project loopt vooralsnog tot 2017 en in 2016 is het de bedoeling om de 

aanpak in bestaande structuren vat te leggen.  

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Kostenpost berekening bedrag 

6140001-4424004 Bijdrage aanpak kwetsbare jongeren 2017 € 7.000 
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4.4.2 Convenant ‘Op weg naar nul’ 

 

Veiligheidsveld: Fysieke Veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Regionaal Orgaan 

Verkeersveiligheid Zeeland 

(ROVZ), OpRu 

Datum: 26-07-2018 

 

Productdefinitie 

Convenant opgesteld door de partners binnen het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 

Zeeland(ROVZ) en het Provinciaal Overleg verkeer en Vervoer (POVV). Hierin zijn de 

afspraken, taken en bevoegdheden vastgesteld van de partners, om vervolgens binnen 10 

jaar de verkeersveiligheid in de provincie Zeeland te verbeteren. 

Aanleiding 

Jaarlijks vallen er doden in het Nederlandse verkeer. De reductie van de 

verkeersongevallen in Zeeland blijkt maar niet te lukken. Jaarlijks vallen ca. 300 

verkeersslachtoffers, waaronder 20 tot 30 verkeersdoden. Het opgestelde Beleidsplan 

Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020 beschrijft hoe de partners op het terrein van 

verkeersveiligheid de aankomende 10 jaar vermijdbare ernstige verkeersongevallen willen 

reduceren.  

 

Doel en motivatie 

Het doel is binnen 10 jaar het aantal ernstige verkeersslachtoffers te halveren. Dit is 

mogelijk door goede dingen die al gedaan worden breder in te zetten, de ideeën uit te 

voeren die nog op de plank liggen en af te maken waar we aan zijn begonnen. 

Uitvoering 

In het convenant zijn de afspraken vastgelegd met alle betrokken partners. Ze dienen 

allemaal eigen taken uit te voeren. Uitvoering bestaat uit: voorlichting en educatie van 

scholieren en jonge bestuurders, verbetering van de infrastructuur, wegencategorisering 

binnen de gemeenten, geven van cursussen aan zowel jongeren als ouderen, 

verkeershandhaving in de vorm van controles.  

 

Doelgroepen 

Inwoners van de provincie Zeeland. 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Waterschap Scheldestromen, Zeeuwse gemeenten, OM, ANWB, BOVAG, Provincie Zeeland, 

Politie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland, Stichting Slachtofferhulp Nederland – Regio 

Zeeland, Fietsersbond, CBR, LTO-raad Zeeland, Veilig Verkeer Nederland, district Zeeland, 

Zeeland Seaports en NV Westerscheldetunnel. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Verkeersongeval met dodelijke afloop 0 1 3 0  2 

Verkeersongeval met letsel 38 43 39 53 47 

Verkeersoverlast - meldingen 96 129 88 80 83 

 

Handhaving 

In Zeeland werken justitie, politie en wegbeheerders samen aan de verkeershandhaving 

binnen de Integrale Verkeershandhaving Zeeland (IVZ). De coördinatie ligt in de handen 

van het ROVZ. 

 

Planning 

Frequentie:  Beleid heeft een looptijd van 10 jaar. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 
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4.4.3 Wegsleepverordening Veere 

 

Veiligheidsveld: Fysieke Veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, Vergunningen en 

Handhaving 

Datum: 26-07-2018 

 

Productdefinitie 

Een verordening om direct in te kunnen grijpen bij verkeersexcessen en zeer gevaarlijke 

situaties. 

 

Aanleiding 

Het komt jaarlijks wel een aantal keer voor dat zich verkeersgevaarlijke situaties voordoen, 

die direct dienen te worden opgelost uit oogpunt van de verkeersveiligheid. Voertuigen die 

verkeersgevaarlijk staan geparkeerd of bijvoorbeeld de doorgang voor de hulpdiensten 

belemmeren. Om direct een einde te maken aan deze verkeersgevaarlijke situaties is de 

wegsleepverordening in 2005 vastgesteld. Op grond van de wegsleepverordening kunnen 

in een aantal gevallen voertuigen worden weggesleept. 

 

Doel en motivatie 

Een stok achter de deur om direct doeltreffend in te kunnen grijpen door voertuigen weg 

te slepen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. 

 

Uitvoering 

De wegsleepverordening wordt enkel bij excessen toegepast. Politie en het cluster 

handhaving zijn bevoegd de wegsleepverordening toe te passen. Er wordt in een dergelijke 

situatie opdracht gegeven aan een erkend sleepbedrijf om het voertuig weg te slepen. De 

opdrachtgevende functionaris blijft bij de locatie totdat het voertuig daadwerkelijk wordt 

weggesleept. Politie en gemeente stellen elkaar in kennis van een weggesleept voertuig. 

Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, kan hij na betaling van de gemaakte kosten, zijn 

voertuig weer in ontvangst nemen. 

 

Doelgroepen 

Iedereen in de gemeente Veere 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere en Politie 

 

Handhaving 

Politie en de cluster handhaving zijn bevoegd opdracht te geven tot het overgaan van het 

toepassen van de wegsleepverordening Veere. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 
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4.4.4 Regionaal Crisisplan 

 

Veiligheidsveld: Fysieke Veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Veiligheidsregio Zeeland Datum: 26-07-2018 

 

Productdefinitie 

Het crisisplan beschrijft de aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, met een 

beschrijving van afgesproken bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en 

afspraken met de ketenpartners over voorwaardenscheppende processen de zogenaamde 

basisvereisten: 

1. melding en alarmering 

2. op- en afschaling 

3. leiding en coördinatie 

4. informatiemanagement 

 

Aanleiding 

Zowel op de Nederlandse grond als bij onze buren kunnen crisissen en rampen ontstaan 

die negatieve invloed kunnen hebben op de woon- en leefomgeving. Vanuit de Wet 

Veiligheidsregio’s geldt de verplichting dat elke regio een regionaal crisisplan opstelt ter 

vervanging van de individuele gemeentelijke rampenplannen. Dit plan moest vastgesteld 

zijn een jaar na het van kracht worden van de nieuwe wet, dus voor 1 oktober 2011. 

 

Doel en motivatie 

Het doel van het crisisplan is het komen tot een uniforme aanpak van de organisatie van 

de regionale en multidisciplinaire crisis beheersing.  

 

Uitvoering 

Regionaal crisisplan is een van de vier documenten die door de Veiligheidsregio Zeeland  

dient gemaakt te worden. Regionaal crisisplan dient volgens de Referentiekader regionaal 

crisisplan opgesteld te worden. 

 

Doelgroepen 

Inwoners van de gemeente Veere, hulpverleendiensten, Zeeuwse gemeenten. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Zeeuwse gemeenten, Hulpverleningsdiensten, Veiligheidsregio Zeeland. 

Ambtelijk is er structureel Zeeuws overleg op het gebied van rampenbestrijding binnen het 

ZAOV. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Het regionaal crisisplan van de regio Zeeland zal elk jaar worden geactualiseerd en 

minimaal een keer per vier jaar opnieuw worden vastgesteld door het bestuur 

Veiligheidsregio Zeeland. Er is een nieuw Regionaal Crisisplan in de maak voor de periode 

2017-2020 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 
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4.4.5 Risicokaart 

 

Veiligheidsveld: Fysieke Veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, Vergunningen en 

handhaving, Provincie Zeeland 

Datum: 26-07-2018 

 

Productdefinitie 

Een kaart voor de Zeeuwse burgers, waarop risicoveroorzakers en risico-ontvangers op 

vermeld staan. 

 

Aanleiding 

Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en de Nieuwjaarsbrand in Volendam is 

er door het toenmalige kabinet besloten dat risico's beter in beeld moesten worden 

gebracht en dat de iedereen in Nederland over risico's in zijn eigen woonomgeving moest 

worden geïnformeerd. Een van de projecten daarvan was de realisatie van de Risicokaart. 

Op de kaart staan meerdere soorten typen rampen, zoals ongevallen met brandbare, 

explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde en 

kwetsbare objecten. De Zeeuwse Risicokaart is op 14 december 2005 officieel in werking 

gesteld en voor alle burgers te raadplegen via www.risicokaart.nl. 

 

Doel en motivatie 

Doel van de risicokaart is het geven van een actuele en volledig beeld van de risico’s in de 

woonomgeving. Veder heeft de risicokaart tot doel, mogelijkheden van voorbereiding op 

een ramp of crisis weer te geven. 

 

Uitvoering 

In de Zeeuwse Risicokaart wordt een overzicht gegeven van de risicoveroorzakers en 

risico-ontvangers. Verschillende symbolen staan voor verschillende risico’s. Daarnaast 

wordt uitleg gegeven over de verschillende objecten en risico’s. De Zeeuwse Risicokaart is 

te raadplegen via www.risicokaart.nl. Via de website van de gemeente Veere kan de 

Risicokaart ook bereikt worden. 

 

Doelgroepen 

Overheden, hulpverleendiensten, bedrijven, inwoners en bezoekers in de provincie 

Zeeland. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Provincie Zeeland, Zeeuwse gemeenten, Waterschappen, Rijkswaterstaat en 

hulpverleningsdiensten, IPO. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Eenmaal per jaar worden de gegevens doorgelopen en waar nodig   

geactualiseerd. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

 

 

 

 

 

http://www.risicokaart.nl/
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4.5.1 Beleidsregel BIBOB  

 

Veiligheidsveld: Integriteit en Veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere, RIEC, bureau 

BIBOB 

Datum: 26-07-2018 

 

Productdefinitie 

Beleidsregel waarmee vastgesteld is hoe uitvoering gegeven wordt aan de Wet 

Bevordering Integriteitsbeoordeling door het openbaar Bestuur (BIBOB). 

Aanleiding 

De Wet BIBOB is in juni 2003 vastgesteld en verruimt de mogelijkheden van 

bestuursorganen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren.  

De gemeentelijke uitwerking van de Wet BIBOB is voor de gemeente vertaald in een 

beleidsregel BIBOB. De beleidsregel beschrijft de lokale toepassing van het gestelde in de 

Wet BIBOB. Momenteel is de beleidsregel BIBOB enkel van toepassing bij 

exploitatievergunningen en drank- en horecavergunningen. 

 

Doel en motivatie 

Meer inzicht en daadkracht voor het openbaar bestuur om op te treden tegen strafbare 

feiten of het witwassen van geld. 

 

Uitvoering 

De beleidsregel BIBOB wordt toegepast zodra er een nieuwe aanvraag voor een 

exploitatievergunning of drank- en horecavergunning binnen komt. De BIBOB-gegevens 

worden ingevuld door de aanvrager en gezamenlijk met een advies van de politie naar het 

bureau BIBOB gestuurd. Het bureau BIBOB beoordeelt de gegevens en geeft een advies af 

m.b.t. de aanvraag. Dat advies wordt meegenomen in uiteindelijke afgifte (of weigering) 

van een aangevraagde exploitatievergunning of drank- en horecavergunning: 

 

1. Exploitatievergunning horecabedrijven; 

2. Vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf (uitgezonderd 

paracommerciële bedrijven en slijterbedrijven); 

3. Vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting en een escortbedrijf; 

4. Vergunning voor het exploiteren van een speelautomatenhal; 

5. milieuvergunning/ omgevingsvergunning activiteit milieu 

 

In 2016 zijn is ruim 40 keer BIBO toegepast. Op nieuwe, maar ook bij bestaande zaken. 

 

Doelgroepen 

Ondernemers in de gemeente Veere en die in de gemeente Veere plannen hebben om een 

onderneming te starten. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Gemeente Veere, Politie, OM, RIEC en het bureau BIBOB. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 
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4.5.2 Ondermijningsbeeld  

 

Veiligheidsveld: Integriteit en Veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere Datum: 26-07-2018 

 

Productdefinitie 

Regionale criminaliteitsbeeldanalyse waarmee inzicht gegeven wordt in georganiseerde 

en ondermijnende criminaliteit in Zeeland. 

Aanleiding 

Diverse organisaties en medewerkers bezitten versnipperd informatie en hebben soms 

vermoedens van georganiseerde en criminele activiteiten. Om die gegevens en 

onderbuikgevoelens in beeld te brengen zijn ruim 200 interviews gehouden.   

 

Doel en motivatie 

Het doel is om met dit beeld een fundament te hebben waarmee beleidskeuzes, prioriteit 

inzet van capaciteit en middelen gemaakt kan worden voor de aanpak van 

georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.  

 

Uitvoering 

Het ondermijningsbeeld is in juli 2015 opgeleverd. De belangrijkste aandachtspunten voor 

Veere zijn: 

Drugscriminaliteit, illegale verhuur, uitkeringsfraude en kwetsbaarheid bestuur. 

Het ondermijningsbeeld geeft ook aanbevelingen per thema: 

Criminele kopstukken, aantasting van legitimiteit en vertrouwen in de overheid, aantasting 

en legitimiteit en het vertrouwen in de branches en de beroepsgroepen en risicolocaties. 

Met de uitkomsten van het ondermijningsbeeld voor Veere zijn we aan de slag. De 

signalen zijn of worden veelal integraal (met alle partners) opgepakt. Nieuwe signalen 

worden ingebracht en vooraf gewogen. Soms volgt lokale actie en bij grotere signalen 

wordt een gezamenlijke aanpak opgesteld met diverse partijen. 

Er loopt 1 actieve casus, voortvloeiend uit het ondermijningsbeeld. Er zijn nog diverse 

signalen, die nog verder uitgediept kunnen worden en die mogelijk ook leiden tot een 

integrale aanpak. 

 

Doelgroepen 

Alle inwoners en ondernemers van de gemeente Veere. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

RIEC, Taskforce Brabant Zeeland, OM, Belastingdienst, Zeeuwse gemeenten en de 

politie. 

 

Handhaving 

Er kunnen integrale controles plaatsvinden. Dat gebeurd ad hoc en op basis van signalen 

die vooraf o.a. getoetst worden aan het ondermijningsbeeld. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 
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4.5.3 RIEC Zuid-West Nederland 

 

Veiligheidsveld: Integriteit en veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere Datum: 26-07-2018 

 

Productdefinitie 

Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Zuid-West Nederland is een 

informatieknooppunt en expertisecentrum die in samenwerking met diverse 

(veiligheids)partners werkt aan een bestuurlijke aanpak van de georganiseerde 

criminaliteit.  

 

Aanleiding 

Georganiseerde criminaliteit komt zowel in de onder als in de boven wereld. Witwassen 

van geld, vastgoedcriminaliteit, mensenhandel, illegale drugsverkoop zijn maar enkele 

voorbeelden. Wanneer de georganiseerde criminaliteit voorkomt in de bovenwereld wordt 

de veiligheid van de burgers in gevaar gebracht. Aanpak van georganiseerde criminaliteit 

vereist een optreden van de georganiseerde overheid. 

 

Doel en motivatie 

Het doel van RIEC is: 

1. Voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd 

2. Voorkomen dat vermenging ontstaat tussen onder- en bovenwereld 

3. Doorbreken van economische machtsposities, die zijn opgebouwd met behulp van op 

criminele wijze vergaard kapitaal 

Uitvoering 

RIEC wisselt de informatie uit met diverse partners en ondersteunt ze door expertise en 

kennis in te brengen. Verder ondersteunt het RIEC de provincies en de gemeente bij het 

tegenhouden (BIBOB) en handhaven (bestuurlijke tools).  

 

Doelgroepen 

Mensen die zich bezig houden met de criminele activiteiten. 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Zeeuwse en diverse Brabantse gemeenten, de provincie Zeeland en Noord-Brabant, Politie, 

OM, Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee, Douane en de opsporingsdiensten FIOD en 

SIOD.  

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

 

Kostenpost Berekening Bedrag 

6140001-4343066 Basisbijdrage Veere €     4.250,00 

6140001-4343066 Bijdrage naar inwonertal €     5.500,00 

Totaal  €     9.750,00 
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4.5.4 Taskforce Brabant Zeeland 

 

Veiligheidsveld: Integriteit en Veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere Datum: 26-07-2018 

 

Productdefinitie 

“Aanjaagteam” voor bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.  

Aanleiding 

In Brabant bestond de zogenaamde Taskforce B5. Een samenwerkingsverband van de 5 

grootste Brabantse steden, waarbij gezamenlijk werd opgetreden tegen georganiseerde 

criminaliteit. Omdat georganiseerde criminaliteit stevig en diepgewortelde zit in de gehele 

maatschappij en niet alleen in de 5 grootste Brabantse steden is de Taskforce uitgegroeid 

naar de Taskforce Brabant Zeeland.  

 

Doel en motivatie 

Eén gezamenlijke en gecoördineerde bestuurlijke aanpak van georganiseerde 

criminaliteit. De speerpunten zijn het aanpakken van kopstukken, vermogens en 

faciliteerders. 

 

Uitvoering 

Voor Zeeland is er een accountmanager die stuurt en coördineert op de aanpak van 

georganiseerde criminaliteit en die de doelstellingen bewaakt. Met regelmaat presenteert 

hij de voortgang en neemt initiatieven. De accountmanager fungeert als aanjager, en 

samen met de diverse partners wordt vorm en inhoud gegeven aan de aanpak van 

georganiseerde criminaliteit. De accountmanager is ook de schakel tussen RIEC en de 

aanpak in de rest van de regio. 

 

Doelgroepen 

Alle inwoners van de gemeente Veere. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

RIEC, OM, Politie, Belastingdienst, Zeeuwse gemeenten en de politie. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Kostenpost Berekening Bedrag 

6140001-4424004 Bijdrage 2016 op basis van 

inwonertal  

€ 3.080 

Totaal  € 3.080 
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4.5.5 Aanpak Radicalisering  

 

Veiligheidsveld: Integriteit en Veiligheid Versie: 1.1. 

Proceseigenaar: Gemeente Veere Datum: 26-07-2018 

 

Productdefinitie 

Walcherse aanpak op het gebied van radicalisering. 

Aanleiding 

In ons werk maar in feite in de hele samenleving kunnen we signalen opvangen van 

dreigende radicalisering. We willen voorkomen dat iemand radicaliseert. Door 

medewerkers die mogelijke signalen kunnen opvangen te trainen en te oefenen hopen we 

eerder mogelijke signalen op te vangen, waardoor we radicalisering mogelijk kunnen 

voorkomen. 

 

Doel en motivatie 

Voorkomen en tegenhouden dat radicalisering plaatsvindt. Voor zover dat in onze 

mogelijkheid ligt doen we dat door signalen te herkennen en deze bij de juist instantie 

neer te leggen en actie te ondernemen waar mogelijk. 

 

Uitvoering 

In het Veiligheidshuis vindt periodiek een CTER-overleg plaats (Contra Terrorisme overleg). 

In dit overleg met OM, Veiligheidshuis, Politie, vertegenwoordiging van gemeenten en 

soms afvaardiging NCTv, worden signalen op het gebied van radicalisering besproken en 

behandeld. Zo is er een overzicht en grip op signalen uit Zeeland. Op initiatief van de 

Walcherse gemeenten is er aan diverse organisatie een training aangeboden waarin 

geleerd wordt hoe signalen van radicalisering zijn te herkennen en hoe je ermee om kunt 

gaan. 

 

Doelgroepen 

Alle inwoners van de gemeente Veere en in het bijzonder de medewerkers van de 

gemeente Veere die vanuit hun functie radicaliseringtendensen zouden kunnen signaleren. 

 

Samenwerking en/of overlegvormen 

Veiligheidshuis, OM, Zeeuwse gemeenten en politie. 

 

Handhaving 

Niet van toepassing. 

 

Planning 

Frequentie:  Structureel. 

Tijdstip: Structureel. 

 

Begroting 

Niet van toepassing. 

 




