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Inhoud

Voorwoord 5
1.  Inleiding 7

1.1 Aanleiding en doelstelling Kadernota 7

1.2 Proces en aanpak 8

1.3 Leeswijzer 8

2.  Maatschappelijke voorzieningen op Schouwen-Duiveland   
 en trends 9

2.1 Inleiding 9

2.2 Aanbod en gebruik voorzieningen anno 2014 9

2.3 Overzicht � nanciële middelen maatschappelijke voorzieningen 2015 12

2.4 Belangrijke trends en ontwikkelingen 13

2.5 Conclusies ten behoeve van strategische keuzes 14

3.  “Overstag” Toekomstvisie Maatschappelijke Voorzieningen  
 2040 17

3.1 Inleiding 17

3.2 Maatschappelijke voorzieningen 2040... kernboodschap en algemeen 

toekomstbeeld 17

3.3 Toekomstvisie speci� eke beleidsterreinen 19

3.4 Maatschappelijke voorzieningen 2040....speerpunten van ons beleid 21

3.5 Financieel perspectief toekomstvisie 23

4. Uitvoeringsagenda: Op weg naar 2040 25
4.1 Inleiding 25

4.2 Samen op weg naar 2040 25

4.3 Uitvoeringsagenda 2015-2025: wat gaan we vandaag en morgen doen  25

4.4 Activiteitenoverzicht 2015-2025 in matrix 26



Bijlage 1: Overzicht maatschappelijke voorzieningen 29
Bijlage 2: Hoe is de Kadernota tot stand gekomen - 
het proces  31
Bijlage 3: Rapportage Scoop 39
Bijlage 4: Financiën – nadere toelichting baten en lasten 61



5

Maatschappelijke voorzieningen vormen het kloppende hart van onze gemeente. Wanneer we het 
hebben over deze voorzieningen dan gaat het over onze ouderenzorg, de scholen, de sportverenigingen, 
de dorpshuizen en speelplekken in de wijk. Dingen die ons, inwoners van Schouwen Duiveland, allemaal 
heel direct aangaan. Dit maakt dat deze Kadernota “Overstag” maatschappelijke voorzieningen 2040 
beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar dan ook een belangrijk document is.  

De verwachte daling van het aantal inwoners en een veranderende samenstelling van de bevolking 
vormen een belangrijke aanleiding voor deze nota. Dit zorgt immers voor een veranderende vraag naar 
voorzieningen en zet bestaande voorzieningen onder druk. Maar ook andere ontwikkelingen geven ons 
voldoende reden om nu goed na te denken over het toekomstige voorzieningenaanbod op ons eiland. 
Welk voorzieningenaanbod hebben onze inwoners nodig en welk aanbod kunnen we ons veroorloven. 
Hoe verhoudt zich dat tot het huidig aanbod en wat betekent dat voor de leefbaarheid binnen de kernen. 
Wat wordt er van gemeente, maatschappelijke organisaties en inwoners verwacht? 

Dit zijn dan ook allemaal vragen die we onszelf maar vooral ook onze inwoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers in de voorbije maanden hebben gesteld. We hebben ze niet alleen gesteld 
maar, hoe lastig dat soms ook was, ook beantwoord. Lastig omdat de antwoorden in veel gevallen 
wezenlijk afwijken van hoe we het nu gewend zijn. Dit is ook de reden dat de Kadernota de titel Overstag 
heeft meegekregen. We verzetten op basis van de maatschappelijke dialoog en de nota onze koers en 
varen mee op het Tij van de Toekomst. We doen dit niet abrupt maar geleidelijk en beheerst.

De constructieve dialoog die we samen hebben gevoerd heeft uiteindelijk geleid tot deze Kadernota. Een 
nota die niet alleen een document is voor de samenleving maar bovenal ook is opgesteld samen met de 
samenleving. Daar ben ik vooral trots op. Met de Kadernota hebben we de basis gelegd voor belangrijke 
meer concrete vervolgstappen zoals het huisvestingsplan voor onze scholen en de bibliotheekvisie. Ik kijk 
dan ook uit naar de verdere, gezamenlijke uitwerking van de koers die we met deze Kadernota hebben 
ingezet. 

Jacqueline van Burg
wethouder

Voorwoord
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1.1 Aanleiding en doelstelling Kadernota

De wereld verandert. Dit is iets van alle tijden. Vroeger woonden en werkten we op ons eigen dorp. 
We gingen er naar school. We werkten bij de slager, timmerman of smid om de hoek. Nu, in 2015, is de 
samenleving een stuk mobieler. We hebben de beschikking over een of twee auto’s. We werken buiten 
het eiland en brengen onze kinderen naar een school in een andere kern dan die waarin we wonen. 
We maken gebruik van smartphones en internet om informatie te verzamelen en onze boodschappen 
te doen. Luxe consumptiegoederen bestellen we wereldwijd en worden bij ons thuis afgeleverd. De 
ontwikkelingen voor digitale mogelijkheden gaan razendsnel. Zelfrijdende auto’s, huisautomatisering en 
vele andere ontwikkelingen zullen ons dagelijks leven veranderen. 
  
Ook de verhouding tussen inwoners en gemeente zal drastisch veranderen. Inwoners zijn mondig 
en vragen meer invloed op de eigen woon- en leefomgeving. De gemeenten vragen op hun beurt 
meer eigen verantwoordelijkheid van hun inwoners. Dit mede ingegeven door de stijgende druk op 
de � nanciële middelen. Gemeenten moeten met hetzelfde of minder geld meer doen, bijvoorbeeld 
in de zorg. Meer speci� ek voor Schouwen-Duiveland geldt dat de bevolking krimpt en dat de 
bevolkingssamenstelling door ontgroening en vergrijzing, minder kinderen en meer ouderen, verandert. 

Al deze veranderingen leiden tot een veranderende vraag naar maatschappelijke voorzieningen op ons 
eiland. Bestaande voorzieningen komen onder druk te staan en nieuwe voorzieningen vragen ruimte. 
Duidelijk is bijvoorbeeld dat we op basis van de demogra� sche ontwikkelingen het aantal basisscholen op 
ons eiland niet in stand kunnen houden. Ook sportclubs en verenigingen ervaren dat het ledenbestand 
en de deelname aan activiteiten verandert. Er is dan ook voldoende reden om goed na te denken over het 
toekomstige voorzieningenaanbod op ons eiland. Ondanks al deze veranderingen willen we immers dat 
het ook in 2040 goed wonen, werken en verblijven is op Schouwen-Duiveland. Een goede voorzieningen 
structuur is daarbij onontbeerlijk. Met dit doel is de Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen 2040 
opgesteld.  

De Kadernota is een concretisering van onze strategische 
visie Tij van de Toekomst op het onderwerp maatschappelijke 
voorzieningen. Het is een noodzakelijke eerste stap om de 
koers die we met Tij van de Toekomst hebben ingezet tot 
praktijk te maken. 

De Kadernota “Overstag” Maatschappelijke 
voorzieningen 2040 beschikbaar, bereikbaar en 
betaalbaar:
• stippelt op hoofdlijnen het pad uit om te komen tot 

een kwalitatief goed en realistisch voorzieningenniveau 
in 2040;

• vormt een noodzakelijke schakel tussen Tij van de 
Toekomst en speci� ek beleid, zoals de bibliotheekvisie, 
het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en het dorpshuizenbeleid;

• geeft een brede kijk op maatschappelijke voorzieningen en doorbreekt de verkokering die er bestaat 
tussen de afzonderlijke maatschappelijke voorzieningen;

• is de basis voor verantwoorde keuzen voor de toekomst van ons maatschappelijke 
voorzieningenniveau;

• schetst op hoofdlijnen het � nancieel perspectief;
• stelt ons in staat om kansen te grijpen wanneer deze zich voordoen.

Inleiding 1

Tij van de toekomst

Visie Schouwen-Duiveland 2011-2040
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1.2 Proces en aanpak

De Kadernota is tijdens een open en interactief proces met de samenleving tot stand gekomen. Met de 
vraag ‘Welke voorzieningen heeft Schouwen-Duiveland nodig?’ hebben we de samenleving uitgenodigd 
om met ons mee te denken. Door het betrekken van de samenleving en de belangrijkste stakeholders 
is optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en denkkracht. Met de open aanpak hebben we 
tevens draagvlak gecreëerd en een stevig fundament gelegd onder de gekozen ontwikkelingsrichting en 
de uitvoering die nog volgt. 
 
De strategische doelen en keuzen uit Tij van de Toekomst en de Rapportage Voorzieningen van het 
onderzoeksbureau Scoop vormden de basis voor het beleidsproces. Met deze informatie in de hand 
hebben we met een klankbordgroep van vertegenwoordigers van instellingen en dorpsraden bedacht 
wat we met de samenleving gaan bespreken en hoe we dit gaan doen. Op basis van de beschikbare 
informatie hebben we vier vraagstukken geformuleerd op de thema’s zorg en welzijn, sport en bewegen, 
voorzieningen voor kinderen en leefbaarheid, ontmoeting en cultuur. Met de aanwezigen hebben de 
oplossingen bedacht voor de verschillende vraagstukken. Welke voorzieningen hebben we nodig en waar, 
wat heb je nodig om de voorzieningen in stand te houden of om nieuwe te realiseren, en wie is voor het 
realiseren van de oplossingen verantwoordelijk. Ook hebben we scenario’s besproken voor de toekomst, 
de mogelijkheden en de onmogelijkheden ervan, en welk toekomstbeeld de voorkeur heeft. Uiteindelijk is 
in een openbare bijeenkomst de concept Kadernota aan de samenleving gepresenteerd. Een verslag van 
het proces dat geleid heeft tot de Kadernota is opgenomen in bijlage 2.

1.3 Leeswijzer

De Kadernota is als volgt opgebouwd. In de inleiding is kort uitleg gegeven over aanleiding en doel 
van de nota en hoe de nota tot stand is gekomen, en is het begrip maatschappelijke voorzieningen 
nader gede� nieerd. Hiermee is duidelijk waar de Kadernota wel en waar de Kadernota niet over gaat. In 
hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij de belangrijkste bevindingen uit de analyse die is uitgevoerd aan het 
begin van het planproces. Wat zijn de belangrijkste conclusies ten aanzien van ons voorzieningenniveau 
anno 2015 en wat zijn de belangrijkste en meest relevante trends en ontwikkelingen waar we rekening 
mee moeten houden. Hoofdstuk 3 vormt de kern van de Kadernota. In dit hoofdstuk schetsen we een 
toekomstbeeld van de maatschappelijke voorzieningen in 2040. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt wat 
we gaan doen om dit toekomstbeeld te realiseren. Hoofdstuk 4 bevat een Uitvoeringsagenda waarin 
wordt aangeven welke concrete activiteiten we als eerste, na de vaststelling van de Kadernota gaan 
oppakken. 

Wat zijn maatschappelijke voorzieningen in de Kadernota
Voorzieningen stellen mensen in staat deel te nemen aan de samenleving. Ze voorzien in de behoeften 
van individuen en groepen mensen. Het kan gaan om stenen (gebouwen), diensten (door organisaties, 
bedrijven en overheden) en netwerken tussen mensen (digitaal en fysiek). We maken een onderscheid 
in maatschappelijke voorzieningen en private of commerciële voorzieningen. Maatschappelijke 
voorzieningen worden collectief georganiseerd en geheel of gedeeltelijk ge� nancierd met publiek 
geld. De private of commerciële voorzieningen zijn door particulieren georganiseerd en worden met 
particulier geld ge� nancierd. 

In de Kadernota maatschappelijke voorzieningen hebben we het, de naam zegt het al, speci� ek over de 
maatschappelijke voorzieningen. We maken in de nota onderscheid in de voorzieningen voor:

• Zorg en welzijn
• Sport en bewegen
• Voorzieningen voor kinderen
• Leefbaarheid, ontmoeting en cultuur

Een lijst van de maatschappelijke voorzieningen vindt u in bijlage 1.
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2.1 Inleiding

Schouwen-Duiveland is met 34.000 inwoners een relatief dunbevolkt eiland in de Zuid-Westelijke Delta. 
De bevolking van Schouwen-Duiveland krimpt en het aantal huishoudens op ons eiland zal op de lange 
termijn afnemen. Het aantal ouderen neemt in de komende jaren verder toe terwijl het aantal jongeren 
daalt. Deze (demogra� sche) ontwikkelingen houden ons bezig. Dit omdat dit grote gevolgen heeft voor 
de vraag naar en het aanbod van voorzieningen op ons eiland. Het gaat dan om zowel de kwaliteit als 
ook de kwantiteit van het voorzieningen aanbod. Er speelt echter meer zoals in de algemene inleiding in 
paragraaf 1.1. al is geschetst. 

In hoofdstuk 2 gaan we kort in op de voor deze Kadernota meest actuele en relevante trends en 
ontwikkelingen. Ook staan we stil bij de belangrijkste bevindingen voor het voorzieningenaanbod op 
Schouwen-Duiveland anno 2015. Een complete analyse van het huidige voorzieningenniveau en de 
beschrijving van de te verwachten ontwikkelingen is opgenomen in bijlage 3. (Rapport Voorzieningen 
SCOOP 2015)

2.2 Aanbod en gebruik voorzieningen anno 2014

Puntsgewijs worden in deze paragraaf de belangrijkste bevindingen van onderzoeksbureau Scoop 
samengebracht:

• Voorzieningen vormen een belangrijk element van de leefbaarheid van een omgeving. Zij maken het 
mede mogelijk dat inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland de dingen kunnen doen waar 
zij behoefte aan hebben. In de � guur hieronder is de verdeling van inwoners over de kernen in kaart 
gebracht. Het laat de ruimtelijke spreiding van inwoners zien en geeft daarmee een eerste indruk van 
de verdeling van het draagvlak voor voorzieningen op het eiland.  

       

Maatschappelijke voorzieningen 
op Schouwen-Duiveland en trends 2

5

 Voorzieningen Schouwen-Duiveland

Voorzieningen vormen een belangrijk element van de leef-
baarheid van een omgeving. Zij maken het mede mogelijk 
dat inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland de 
dingen kunnen doen waar zij behoefte aan hebben. In 
Figuur 1 is de verdeling van inwoners over de kernen in 
kaart gebracht. Het laat de ruimtelijke spreiding van inwo-
ners zien en geeft daarmee een eerste indruk van de verde-
ling van het draagvlak voor voorzieningen op het eiland. 
 

1. Inleiding - Voorzieningen en leefbaarheid

Figuur 1: Ruimtelijke spreiding van inwoners over de kernen van Schouwen-Duiveland
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• Schouwen-Duiveland heeft veel maatschappelijke voorzieningen verspreid over het eiland. De 
Westhoek heeft, door het grote aantal bezoekers daarop een plus aan commerciële voorzieningen, 
zoals campingwinkels, restaurants op campingterreinen en sportvoorzieningen. Regionale 
voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en cultuur, zoals een hogeschool of ziekenhuis zijn 
er niet op het eiland. 

• Terwijl een ruime meerderheid van de inwoners van Schouwen-Duiveland in de drie grootste kernen 
woont, is daar (puur kwantitatief gerekend) minder dan de helft van alle voorzieningen. Afgezet tegen 
het draagvlak zijn de kleine kernen daarmee ‘overbedeeld’.

• Opvallend is dat voor de meeste kernen op Schouwen-Duiveland geldt dat het voorzieningenniveau, 
het geheel van voorzieningen, verenigingen en activiteiten, tussen 2009 en 2013 niet is afgenomen, 
maar eerder is toegenomen.

• Uit onderzoek naar de dag- en leefpaden voor het Basis Onderwijs, dagelijkse boodschappen en 
sportvoorzieningen wordt duidelijk dat voor deze voorzieningen mensen niet meer (alleen) gericht 
zijn op hun eigen kern. Voor de dagelijkse boodschappen en sportvoorzieningen is Zierikzee duidelijk 
de centrum kern. Voor het Basis Onderwijs zijn de meeste kernen nu nog ‘zelfvoorzienend.’

Gerichtheid op kernen, gebruik sportvoorzieningen 2009

• Van de inwoners van 18 jaar en ouder in Schouwen-Duiveland heeft 85% altijd de beschikking over 
een auto en is dus volledig automobiel. Dat betekent dat voor deze inwoners alle voorzieningen 
op het eiland binnen een half uur te bereiken zijn. Voor de 12% die niet over een auto beschikt kost 
het bereiken van een voorziening meer tijd. Zo kost het bezoeken van een centrumvoorziening in 
Zierikzee voor een � etsende inwoners uit Burgh-Haamstede bijna een uur, vanuit Bruinisse heeft 
iemand daar drie kwartier voor nodig (zonder trapondersteuning). 

• Net als in elke andere plattelandsgemeente is de bereikbaarheid van de dorpen en de voorzieningen 
op Schouwen-Duiveland met het openbaarvervoer niet optimaal. Buurtbus en Haltetaxi zijn diensten 
die worden aangeboden in aansluiting op de reguliere dienstregelingen.  

• Voor Zeeland geldt dat we via Zeelandnet maar ook via andere providers (KPN) beschikken over 
een voor een landelijk gebied goede tot zeer goede infrastructuur voor internet. Er ligt een redelijk 
dicht glasvezelnetwerk dat vertakt naar kernen. Vrijwel alle woningen in kernen beschikken over een 
COAX-aansluiting via dit netwerk waarmee een goede internetaansluiting is te realiseren. Voor het 
buitengebied is dit plaatje anders. Veel woningen in het buitengebied zijn niet aan te sluiten op een 
goed netwerk.

• In de huidige situatie zijn veel maatschappelijke voorzieningen nog op de kern beschikbaar. De 
verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten ligt bij de samenleving; inwoners, 
maatschappelijke organisaties, ondernemers. Het onderhoud, beheer, exploitatie van de stenen ligt 
bij deze partijen, maar voor een aantal voorzieningen ook bij de gemeente. De gemeente � nanciert 
wettelijke taken en activiteiten die de leefbaarheid bevorderen in de meeste gevallen door subsidie. 
Deze middelen zijn bedoeld voor het organiseren van activiteiten, maar ook voor het onderhoud en 
beheer en de exploitatie van stenen. (zie afbeelding volgende pagina)
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• Bij het subsidiëren van maatschappelijke voorzieningen stuurt de gemeente niet op de bundeling 
van voorzieningen of spreiding van deze voorzieningen naar speci� eke kernen. De huidige praktijk op 
Schouwen-Duiveland stuurt op zoveel mogelijk spreiding en het in stand houden van voorzieningen. 
Gezamenlijk zorgen de partijen voor een aanbod van voorzieningen zonder dat hiervoor initiatief 
vanuit de samenleving nodig is. Het komt in de meeste gevallen aanbodgericht en niet vraaggericht 
tot stand. 

THUIS

KERN / WIJK

BOVENLOKAAL

EILAND

REGIO

 

Gemeente

Samenleving

1e lijns zorg
Wonen met zorg

Bijzondere woonvormen

Ziekenhuis

Welzijnswerk

Zorg aan huis

De Zuidhoek

Dagbesteding

Gymzaal

Eilandelijke sport

Buitensport
Speelplekken

PO

SO

VO
Kinderopvang

VVE

JGZ

JOP

Zwembad

OntmoetingsplekMusea

Cultuur

Welzijnswerk Welzijnswerk

Bibliotheek

Musea

Zwembad

Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid

HUIDIGE SITUATIE



12

2.3 Overzicht � nanciële middelen maatschappelijke voorzieningen 2015

De gemeente heeft verschillende � nanciële relaties met de (collectieve) maatschappelijke voorzieningen. 
Ruim 10% van de totale lasten van de gemeentelijke programmabegroting komen voor rekening van 
de onze maatschappelijke voorzieningen (basis 2015). Dit is een aanzienlijk deel van de begroting en 
ook in absolute zin een groot bedrag. Totaal komt het saldo van lasten en baten voor de verschillende 
maatschappelijke voorzieningen uit op structureel € 10,6 miljoen

Uit de begroting blijkt de volgende onderverdeling over de vier te onderscheiden clusters:

Binnen elk van deze clusters is sprake van vergelijkbare lasten en baten. In de bijlage vindt u een verdere 
uitwerking van de � nancieringsstromen, onder andere activiteitensubsidies, beheerkosten, huurlasten en 
–baten en onderhoud gebouwen. De in totaal negen � nancieringsstromen hebben we geclusterd tot vier 
categorieën. Deze clustering geeft het volgende beeld.
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2.3. Overzicht financiële middelen maatschappelijke voorzieningen 2015 
 
 

De gemeente heeft verschillende financiële relaties met de (collectieve) maatschappelijke voorzieningen. 
De totale kosten hiervan komen uit op ruim 10% van de totale lasten van de gemeentelijke 
programmabegroting (basis 2015). In bijlage 4 vindt u een toelichting op baten en lasten van de 
maatschappelijke voorzieningen. 

 

   
 

Totaal komt het saldo van lasten en baten voor de verschillende maatschappelijke voorzieningen uit op 
structureel € 10,6 miljoen. Uit de begroting blijkt de volgende onderverdeling over de vier te onderscheiden 
clusters:   

 

 
 

Binnen elk van deze clusters is sprake van vergelijkbare lasten en baten. In de bijlage vindt u een verdere 
uitwerking van de financieringsstromen, onder andere activiteitensubsidies, beheerkosten, huurlasten en –
baten en onderhoud gebouwen. De in totaal negen financieringsstromen hebben we geclusterd tot vier 
categorieën. Deze clustering geeft het volgende beeld. 

 
 

10%

90%

Totaal begroting € 101 miljoen

Maatschappelijke voorzieningen

Overige begroting

Onderverdeling budgetten

Zorg en Welzijn € 1,5 milj.

Sport en bewegen € 3 milj.

Voorzieningen voor kinderen € 3,3 mil.

Leefbaarheid, ontmoeting en cultuur € 2,7 milj.
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Uit bovenstaand overzicht blijkt duidelijk dat het meeste geld binnen de maatschappelijke voorzieningen 
omgaat binnen de activiteiten. Hieronder vallen zaken die we zelf uitvoeren, inkopen (ook bij 
gemeenschappelijke regelingen) en subsidiëren. Ten aanzien van dat laatste punt hebben wij een knip 
gemaakt (zover als mogelijk) met subsidies die wij verstrekken aan organisaties ter financiering van stenen.   
We kunnen stellen dat de lasten die samenhangen met de subsidiering, exploitatie en het eigendom van 
gebouwen omstreeks € 5,0 miljoen bedragen. 

 
Boekwaarden 

 
Aan in het verleden gedane investeringen hangen boekwaarden vast. Het totaal van deze boekwaarden is 
ultimo 2015 € 33,9 miljoen. Omdat afgeschreven wordt over de meeste van deze investeringen, loopt de 
boekwaarde meerjarig af. Logischerwijs neemt de boekwaarde weer toe bij indien wij in de toekomst 
(vervanging)investeringen doen. Zouden wij vanaf 2016 geen investeringen meer doen, dan bedraagt in 
2040 de totale boekwaarde nog € 5,2 miljoen. 
 
Boekwaarden zijn voor deze nota relevant. Indien wij eigendommen afstoten, moeten we de op die 
eigendommen rustende boekwaarden in één keer afschrijven. Dat kost ons dus eenmalig geld. Aan de 
andere kant worden daarmee weer kapitaallasten (het totaal van de rente en afschrijving die vasthangt aan 
gedane investeringen waarover wordt afgeschreven) vrijgemaakt. Dit vrijgemaakte budget kan weer 
bijvoorbeeld voor de subsidiering van activiteiten worden ingezet.   
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2.3. Overzicht financiële middelen maatschappelijke voorzieningen 2015 
 
 

De gemeente heeft verschillende financiële relaties met de (collectieve) maatschappelijke voorzieningen. 
De totale kosten hiervan komen uit op ruim 10% van de totale lasten van de gemeentelijke 
programmabegroting (basis 2015). In bijlage 4 vindt u een toelichting op baten en lasten van de 
maatschappelijke voorzieningen. 

 

   
 

Totaal komt het saldo van lasten en baten voor de verschillende maatschappelijke voorzieningen uit op 
structureel € 10,6 miljoen. Uit de begroting blijkt de volgende onderverdeling over de vier te onderscheiden 
clusters:   

 

 
 

Binnen elk van deze clusters is sprake van vergelijkbare lasten en baten. In de bijlage vindt u een verdere 
uitwerking van de financieringsstromen, onder andere activiteitensubsidies, beheerkosten, huurlasten en –
baten en onderhoud gebouwen. De in totaal negen financieringsstromen hebben we geclusterd tot vier 
categorieën. Deze clustering geeft het volgende beeld. 
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Uit bovenstaand overzicht blijkt duidelijk dat het meeste geld binnen de maatschappelijke voorzieningen 
omgaat binnen de activiteiten. Hieronder vallen zaken die we zelf uitvoeren, inkopen (ook bij 
gemeenschappelijke regelingen) en subsidiëren. Ten aanzien van dat laatste punt hebben wij een knip 
gemaakt (zover als mogelijk) met subsidies die wij verstrekken aan organisaties ter � nanciering van stenen. 
We kunnen stellen dat de lasten die samenhangen met de subsidiering, exploitatie en het eigendom van 
gebouwen omstreeks € 5,0 miljoen bedragen.

Boekwaarden
Aan in het verleden gedane investeringen hangen boekwaarden vast. Het totaal van deze boekwaarden 
is ultimo 2015 € 33,9 miljoen. Omdat afgeschreven wordt over de meeste van deze investeringen, loopt 
de boekwaarde meerjarig af. Logischerwijs neemt de boekwaarde weer toe bij indien wij in de toekomst 
(vervanging)investeringen doen. Zouden wij vanaf 2016 geen investeringen meer doen, dan bedraagt in 
2040 de totale boekwaarde nog € 5,2 miljoen.

Boekwaarden zijn voor deze nota relevant. Indien wij eigendommen afstoten, moeten we de op die 
eigendommen rustende boekwaarden in één keer afschrijven. Dat kost ons dus eenmalig geld. Aan de 
andere kant worden daarmee weer kapitaallasten (het totaal van de rente en afschrijving die vasthangt 
aan gedane investeringen waarover wordt afgeschreven) vrijgemaakt. Dit vrijgemaakte budget kan weer 
bijvoorbeeld voor de subsidiering van activiteiten worden ingezet. 

2.4 Belangrijke trends en ontwikkelingen

• Veel mensen houden vast aan het beeld van het autonome dorp. Maar het dorp waarin inwoners 
werken, wonen en leven bestaat al een tijd niet meer. Van autonome dorpen zijn dorpen veranderd in 
woondorpen. Het dorp kan niet meer het centrale oriëntatiepunt voor planning van maatschappelijke 
voorzieningen zijn.

• Uit onderzoek blijkt dat er geen direct verband is tussen de ervaren leefbaarheid en het aantal 
voorzieningen op een kern en dat op kernen met weinig tot geen voorzieningen de ervaren 
leefbaarheid vaak nog groter is. Gezinnen kiezen er bewust voor de rust en de ruimte en nemen 
daarbij het ontbreken van maatschappelijke voorzieningen op de kern waar ze wonen voor lief. 

• Het wonen op het platteland wordt door toenemende digitalisering steeds minder afhankelijk 
van de aanwezige voorzieningen. De mogelijkheden om vanuit huis zaken te regelen zijn enorm 
toegenomen en maken een combinatie van wonen op het platteland en werken in de stad beter 
mogelijk. 

• Veel voorzieningen waarvoor vroeger gereisd moest worden (zoals het gemeenteloket of winkels) zijn 
nu tevens digitaal operationeel en bij goede internetverbindingen ook tot in de grootste uithoeken 
van de gemeente bereikbaar ‘vanuit de luie stoel’. In de meeste kernen zijn inmiddels ook openbare 
wi� -spots aanwezig, waardoor de digitale bereikbaarheid voor zover mensen die niet zelf willen of 
kunnen organiseren ook geborgd is.

• Digitalisering maakt dat voorzieningen in de gemeenschappen hele andere invullingen en functies 
kunnen krijgen. Ook kunnen er nieuwe (multifunctionele) dorpsvoorzieningen ontstaan uit initiatieven 
van inwoners. Steeds meer ouderen maken gebruik van computers, tablets of smartphones en sociale 
media. Steeds meer (zelf )hulpgroepen, vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen, etc. maken gebruik 
van Whats-app groepen of groepen op Facebook. Daarnaast werken scholen meer en meer met ICT 
(digiboard-oplossingen) en maken onderwijsinstellingen gebruik van de mogelijkheden van digitale 
colleges en lessen, instructie� lms en digitale presentaties en literatuur. 

• Ouderen blijven langer gezond en rijden daardoor tot op latere leeftijd zelfstandig een auto. Dit zorgt 
dat maatschappelijke voorzieningen gemakkelijker bereikt kunnen worden. De ontwikkelingen rond 
de zelfrijdende auto’s en initiatieven als een taxidienst als Uber zullen de actieradius, ook van ouderen, 
sterk vergroten. Ook een toename van digitale mogelijkheden verhoogt de bereikbaarheid en de 
mogelijkheid om zaken vanuit de luie stoel te regelen.

• Tussen 2002 en 2014 is het aantal inwoners gedaald met 700 van 34.500 naar 33.800. Deze trend zet 
door. Ook de bevolkingssamenstelling is behoorlijk veranderd. De grootste verandering is de groei in 
het aantal 60+ers. Een derde deel van onze inwoners is inmiddels boven de 60 jaar. Daarnaast is het 
aantal kinderen onder de 15 jaar gedaald van 6.100 naar 5.100.             
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• De algemene trend is dat steeds meer mensen kiezen voor het leven in de stad. Het platteland 

ontgroent en vergrijst in rap tempo. Inmiddels woont meer dan de helft van de wereldbevolking 
in steden en de verwachting is dat die trend sterker zal doorzetten. Bedrijven worden steeds meer 
‘footloose’ en kiezen in toenemende mate voor omgevingen waar zij én veel klanten én veel 
personeel kunnen vinden. Vooral bedrijven die hooggeschoold personeel vragen, verplaatsen meer 
en meer naar stedelijke agglomeraties. 

• Jongeren uit plattelandsgemeenten vertrekken steeds vaker weg om opleidingen in grote steden 
te volgen en komen minder vaak terug dan in het verleden. Als gevolg daarvan krijgt het platteland 
in toenemende mate met dalende aantallen inwoners te maken en daarmee ook een verminderd 
draagvlak voor voorzieningen. 

• De voorzieningen zelf veranderen ook. Dat geldt zeker voor commerciële voorzieningen die voor 
hun voortbestaan direct afhankelijk zijn van draagvlak. Na de melkboer, de slager en de bakker, zijn 
postkantoren, buurtwinkels, banken en telefooncellen welhaast rariteiten geworden. Supermarkten, 
internetwinkels en smartphones hebben hun taken overgenomen. Maar ook de maatschappelijke 
voorzieningen die (mede) door overheden worden ge� nancierd veranderen. Daarin speelt politieke 
besluitvorming een belangrijke rol.  

• Grote dorpen en stedelijke centra nemen belangrijke taken over. Voorzieningen voor hoger onderwijs, 
ziekenhuiszorg, grote culturele- en sportvoorzieningen etc. zijn na al uitsluitend in stedelijke centra te 
vinden.

• De verhouding tussen burgers en overheid zal drastisch veranderen. Burgers worden mondiger en 
vragen meer invloed op de eigen woon- en leefomgeving. Gemeenten vragen op hun beurt meer 
eigen verantwoordelijkheid van hun inwoners. Dit mede ingegeven door de stijgende druk op de 
� nanciële middelen. Gemeenten moeten met hetzelfde of minder geld meer doen, bijvoorbeeld in de 
zorg. Kortom minder overheid en meer burger(participatie). 

2.5 Conclusies ten behoeve van strategische keuzes

De inventarisatie van voorzieningen op Schouwen-Duiveland en de ontwikkelingen tussen 2002 en 
2014 leveren het beeld op van een gemeente waarin veel voorzieningen zijn die nog sterk zijn verspreid. 
Weliswaar is Zierikzee al jarenlang als centrumkern voor eilandelijke voorzieningen benoemd, de kleine 
kernen zijn in verhouding tot het draagvlak van inwoners waarover zij beschikken sterk overbedeeld. En 
ondanks maatschappelijke trends van vergrote mobiliteit, opschaling van voorzieningen, bezuinigingen 
etc. is de sociale infrastructuur in de loop der jaren ook in de kleine kernen niet veel veranderd. 
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ontgroent en vergrijst in rap tempo. Inmiddels woont meer dan de helft van de wereldbevolking in 
steden en de verwachting is dat die trend sterker zal doorzetten. Bedrijven worden steeds meer 
‘footloose’ en kiezen in toenemende mate voor omgevingen waar zij én veel klanten én veel 
personeel kunnen vinden. Vooral bedrijven die hooggeschoold personeel vragen, verplaatsen 
meer en meer naar stedelijke agglomeraties.   

 
 Jongeren uit plattelandsgemeenten vertrekken steeds vaker weg om opleidingen in grote steden 

te volgen en komen minder vaak terug dan in het verleden. Als gevolg daarvan krijgt het platteland 
in toenemende mate met dalende aantallen inwoners te maken en daarmee ook een verminderd 
draagvlak voor voorzieningen.   
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hun voortbestaan direct afhankelijk zijn van draagvlak. Na de melkboer, de slager en de bakker, 
zijn postkantoren, buurtwinkels, banken en telefooncellen welhaast rariteiten geworden. 
Supermarkten, internetwinkels en smartphones hebben hun taken overgenomen. Maar ook de 
maatschappelijke voorzieningen die (mede) door overheden worden gefinancierd veranderen. 
Daarin speelt politieke besluitvorming een belangrijke rol.     
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Dit roept het beeld op van een praktijk die er op gericht is zoveel mogelijk voorzieningen ook in de 
kleinste kernen zo lang mogelijk in stand te houden. Pas als het draagvlak echt door de bodem zakt 
(bijvoorbeeld dertien leerlingen op de basisschool in Noordwelle) wordt een voorziening gesloten. 
De voorspellingen over de bevolkingsontwikkeling in de kernen van de gemeente wijzen de komende 
jaren op een verdere vergrijzing en ontgroening. Dat betekent dat de verspreide kleinschalige 
voorzieningen voor de jonge leeftijdsfasen (nog) meer aan draagvlak verliezen en in meerdere gevallen 
ook door de bodem zullen zakken. In de kinderopvang, het Basis Onderwijs en de sport komen de 
voorzieningen sterk onder druk te staan. De analyse van het gebruik van deze voorzieningen wijst er op 
dat veel inwoners van de kleine kernen hiervoor al gericht zijn op grotere kernen in hun omgeving.  

Voor de voorzieningen speci� ek gericht op oudere leeftijdsfasen ontstaat juist meer draagvlak. 
Belangrijk voor ouderen zijn zorg- en welzijnsvoorzieningen. Vooral ouderen hebben vaker moeite met 
het zelfstandig kunnen uitvoeren van het huishouden, persoonlijke verzorging, geldzaken en sociale 
contacten. De zorgsector is sterk in verandering. Gemeenten krijgen daarin een grotere taak. De bedoeling 
is om de zorg zo in te richten dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De samenleving verandert. Digitalisering zorgt voor andere behoeften. Ook op het gebied van 
maatschappelijke voorzieningen. Voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig voorzieningenniveau 
is sturen op een duurzame spreiding van voorzieningen nodig is. Het dorp is hiervoor niet meer het 
centrale oriëntatiepunt. Draagvlak, behoefte en bereikbaarheid zijn voor de toekomst de bepalende 
factoren. 

Ruim 10% van de totale lasten van de gemeentelijke programmabegroting komen voor rekening van 
onze maatschappelijke voorzieningen (basis 2015). Dit is een aanzienlijk deel van de begroting en 
ook in absolute zin een groot bedrag. Totaal komt het saldo van lasten en baten voor de verschillende 
maatschappelijke voorzieningen uit op structureel € 10,6 miljoen. De � nanciële paragraaf maakt duidelijk 
dat reeds veel geld binnen de maatschappelijke voorzieningen omgaat binnen de activiteiten. De lasten 
die samenhangen met de subsidiering, exploitatie en het eigendom van gebouwen bedragen omstreeks 
€ 5 miljoen.
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3.1 Inleiding

Wanneer we het hebben over maatschappelijke voorzieningen dan gaat het over onze ouderenzorg, de 
scholen, de sportverenigingen, de dorpshuizen en speelplekken in de wijk. Voorzieningen die de inwoners 
van Schouwen-Duiveland heel direct aangaan. Dit is de reden dat voor het opstellen van deze Kadernota  
een uitgebreide dialoog met de samenleving is gevoerd. De oogst van deze dialoog vormt de basis van 
onze visie. Op basis van de visie verleggen we onze koers, we gaan “overstag”. In de toekomst organiseren 
we onze maatschappelijke voorzieningen op een andere manier. Daarmee verzetten we ons niet tegen de 
veranderingen en ontwikkelingen die op ons afkomen maar varen we mee op het Tij van de Toekomst. We 
verleggen onze koers geleidelijk en beheerst.

In paragraaf 3.2. presenteren we de kernboodschap van onze visie. Ook schetsen we een algemeen 
toekomstbeeld van onze maatschappelijke voorzieningen in 2040. Hoe ziet het voorzieningenlandschap 
er in 2040 uit en hoe bewegen we ons daarin. In paragraaf 3.3. komen de meer speci� eke uitgangspunten 
van onze visie ten aanzien van zorg en welzijn, voorzieningen voor kinderen, sport en bewegen en leefbaarheid, 
ontmoeting en cultuur aan bod. Per thema is een doorkijk naar 2040 uitgewerkt. In paragraaf 3.4. wordt de 
kernboodschap van onze visie in acht speerpunten voor beleid uitgewerkt. Vervolgens brengen we de 
� nanciële consequenties van de visie in beeld in paragraaf 3.5. 

3.2 Maatschappelijke voorzieningen 2040... kernboodschap en algemeen 
toekomstbeeld

Schouwen-Duiveland is een bijzonder eiland. Natuur, landschap, water, ruimte, de vele bijzondere plekken 
op het eiland, de kleinschaligheid en niet in de laatste plaats haar inwoners maken het een prettige plek 
om te wonen en te verblijven. Deze kwaliteiten alleen zijn echter niet genoeg voor een leefbaar eiland. 
Een goed en passend voorzieningenaanbod is naast voldoende werkgelegenheid van minstens zo’n groot 
belang. Maatschappelijke voorzieningen vormen ook in 2040 het kloppende hart van onze sociaal vitale 
gemeente. De kern en inzet van ons beleid voor onze maatschappelijke voorzieningen is dan ook dat:

in 2040 maatschappelijke voorzieningen op Schouwen-Duiveland beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar 
zijn. 

De context waarbinnen wij ons beleid vormgeven is het gegeven dat Schouwen-Duiveland een groot 
en relatief dunbevolkt eiland is. Dit is samen met de ontwikkelingen die op ons afkomen, het Tij van de 
Toekomst, bepalend voor de keuzes die wij in deze Kadernota maken. 

“Overstag” Toekomstvisie 
Maatschappelijke Voorzieningen 2040 3
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In 2040 zorgen inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers (kortom de samenleving) samen 
voor de maatschappelijke voorzieningen. De samenleving organiseert activiteiten en beheert, onderhoudt 
en exploiteert gebouwen en ander onroerend goed. Deze zijn ook eigendom van de samenleving. De 
gemeente faciliteert door het � nancieren van activiteiten in het kader van wettelijke gemeentelijke taken. 
Ook � nanciert de gemeente activiteiten die de leefbaarheid bevorderen. Maatschappelijke voorzieningen 
komen uitsluitend vraaggericht tot stand, dit betekent dat er geen aanbod van voorzieningen is zonder 
initiatief vanuit de samenleving.
  
Door een bundeling van voorzieningen is een goede spreiding gegarandeerd. Door bundeling is 
ook samenwerking tussen de vele instanties die actief zijn op het gebied van de zorg, het onderwijs 
en de sport optimaal. Deze samenwerking levert voor de individuele partijen maar vooral inwoners 
een belangrijke meerwaarde op. Door digitalisering van maatschappelijke voorzieningen wordt in de 
behoeften van inwoners en gasten voorzien. Door deze digitale voorzieningen is de vraag naar vervoer 
geminimaliseerd. Het digitale netwerk is optimaal. 

In Zierikzee vinden we de eilandelijke voorzieningen. Hier zijn de voorzieningen gevestigd waarvan we er 
op ons eiland maar één hebben, zoals het sportcomplex en het Voortgezet Onderwijs. In Zierikzee, Burgh-
Haamstede/Renesse en Bruinisse zijn voorzieningen voor wonen met zorg, voor begeleid en beschermd 
wonen en de bibliotheek. In deze drie kernen -en in een aantal nog aan te wijzen kernen- zijn gebundelde 
voorzieningen voor kinderen zoals onderwijs, opvang, en zorg en welzijn. Deze voorzieningen zijn 
gecombineerd met sportvoorzieningen (gymzaal) en culturele voorzieningen (bibliotheek). We noemen 
deze kernen, kernen met een satellietfunctie.
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Bijzondere woonvormen
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De overige kernen zijn woonkernen. Kerngebonden voorzieningen zoals een ontmoetingsplek en 
speelplek zijn hier beschikbaar. De voorzieningen voor zorg en welzijn die dichtbij nodig zijn, zijn in 
de ontmoetingsplek georganiseerd, ambulant beschikbaar of worden thuis geleverd. Voor de overige 
voorzieningen zijn de inwoners van deze kernen aangewezen op de kernen met een satellietfunctie, de 
centrumkern Zierikzee en/of locaties buiten het eiland.

Schouwen-Duiveland is onderdeel van een groter geheel namelijk de Zuid-Westelijke Delta. We hebben 
daarom een open blik naar buiten en zijn goed verbonden met de wereld om ons heen. Maatschappelijke 
voorzieningen voor cultuur, onderwijs en zorg waarvoor veel draagvlak nodig is, vinden we met name 
in Goes, op Walcheren en de Zuid� ank van de Randstad. Deze voorzieningen zijn voor de inwoners van 
Schouwen-Duiveland goed ontsloten en bereikbaar.

3.3 Toekomstvisie speci� eke beleidsterreinen

Zorg en welzijn: zo lang mogelijk thuis wonen en zorg naar behoefte
Inwoners wonen zo lang mogelijk thuis. Zorg aan huis, huisautomatisering en gemaksdiensten maken 
dit mogelijk. De ontmoetingsplek op de kern is van groot belang. Naast een plek voor gezelligheid is dit 
ook de plaats voor kerngebonden activiteiten voor zorg en welzijn, zoals dagbesteding. Het is daarnaast 
de vindplaats van signalen, waardoor de noodzakelijke ontwikkeling van zorg naar voorzorg mogelijk is 
gemaakt. 

Welzijnsvoorzieningen, zoals jongerenwerk en sociaal werk, zijn naar behoefte ambulant aanwezig. 
Ook gezondheidszorg is naar behoefte aanwezig en door digitalisering zeer toegankelijk. De 1e 
lijnszorg is naar behoefte aanwezig. Door een zeelandbreed netwerk van integrale zorgcentra is ook de 
meer specialistische zorg op het eiland beschikbaar. Volwaardige ziekenhuiszorg is buiten het eiland 
beschikbaar.
• Iedereen die zelfredzaam is, helpt zichzelf en als het even kan ook nog de ander. Kunnen inwoners 

(tijdelijk) niet voor zichzelf zorgen, dan zorgt de gemeente voor een vangnet dat in de behoefte 
voorziet.

• Een ontmoetingsplek per kern is een noodzakelijke voorziening om een passend vangnet dichtbij 
te organiseren. De ontmoetingsplek is ook een vindplaats van signalen. Hierdoor is de noodzakelijke 
ontwikkeling van zorg naar preventie gemaakt.

• Mensen die gebruik maken van dagbesteding, kunnen hiervoor zo dicht mogelijk bij huis terecht 
(ontmoetingsplek kern).

• De gemeente is verantwoordelijk voor een aanbod van welzijnsvoorzieningen dat is afgestemd op de 
behoefte. De uitvoering is in handen van een aanbieder.

• Welzijnsvoorzieningen, zoals jongerenwerk en sociaal werk, zijn naar behoefte ambulant aanwezig.
• Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van passende huisvesting. Voor inwoners die 

dit (tijdelijk) niet zelf kunnen regelen is er een vangnet, zoals woningaanpassingen, beschermd en 
begeleid wonen in Zierikzee.

• Creatieve verbindingen met zorgtoerisme op ons eiland zijn gerealiseerd. 
• Conform de uitgangspunten van de Woonvisie 2013-2022 We wonen prettig, naar wens en behoefte 

zetten we in op het zo lang mogelijk thuis wonen.

Voorzieningen voor kinderen: goede ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen
Kinderen kunnen zich ook in de toekomst op ons eiland goed blijven ontwikkelen. Voor kinderen zijn 
de voorzieningen, afgestemd op het aantal kinderen, gebundeld in een beperkt aantal kernen. Ze 
zijn dus naar behoefte aanwezig. Activiteiten en ontmoeting voor kinderen en jeugd worden naar 
behoefte georganiseerd in de ontmoetingsplek op de kern. Onderwijs, opvang en voorzieningen 
voor jeugdgezondheidzorg zijn gecombineerd met sport en culturele voorzieningen. Een school voor 
Voortgezet Onderwijs en onderwijsvoorzieningen voor het Speciaal Onderwijs zijn in Zierikzee aanwezig. 
Digitalisering van het onderwijs heeft de vervoersbehoefte geminimaliseerd. 
        
Voorzieningen voor kinderen, waaronder Basis Onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, voor- 
en vroegschoolse educatie, de Bibliotheek op school en sportvoorzieningen voor bewegingsonderwijs 
en buitenschoolse opvang zijn gebundeld. Afgestemd op de behoefte zijn hiervoor een aantal locaties 
verspreid over het eiland gekozen. Het vervoersvraagstuk is per locatie opgelost. 
Voorzieningen voor Voortgezet Onderwijs en Speciaal Onderwijs zijn gevestigd in Zierikzee. 
Initiatieven vanuit de samenleving voor een jongerenontmoetingsplek zijn ondergebracht in de 
bestaande ontmoetingsplek op de kern. 
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Sport en bewegen: kiezen moet kunnen
De voorzieningen voor sport en bewegen dragen bij aan een gezonde en actieve samenleving. De 
openbare ruimte nodigt uit tot bewegen. Verspreid zijn speelplekken aanwezig voor jong en oud, waar 
naast sporten en bewegen ook ontmoeting een belangrijke activiteit is. Inwoners, jong en oud en met en 
zonder beperking, hebben de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier te sporten en te bewegen. 
De voorzieningen zijn multifunctioneel en worden gecombineerd met de voorzieningen voor kinderen. 
De grotere sportvoorzieningen zijn gevestigd in Zierikzee.
 
Nieuwe ontwikkelingen voor sportvoorzieningen, zo ook nieuwbouw van gymzalen, zijn gecombineerd 
met de bundeling van voorzieningen voor kinderen. Eventuele combinatie met recreatieve 
sportvoorzieningen zijn gerealiseerd. 
Speelplekken zijn multifunctionele ontmoetingsplekken in de openbare ruimte en zijn in elke kern 
beschikbaar. Het aantal en de inrichting ervan is afgestemd op het aantal kinderen en de behoefte.
Het aanleggen, beheren en onderhouden van speelplekken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
gebruikers en gemeente. 

Leefbaarheid, ontmoeting en cultuur: ontmoeting en activiteiten zijn de kern van leefbaarheid
De kernen op Schouwen-Duiveland zijn leefbaar doordat inwoners elkaar ontmoeten en activiteiten 
organiseren. De ontmoetingsplek op de kern is het middelpunt. Het is een multifunctionele plek waar 
naast activiteiten voor gezelligheid, ook activiteiten voor zorg en welzijn, en cultuur plaatsvinden. 
De invulling is gebaseerd op de lokale behoefte en kan dus verschillen per kern. De grotere culturele 
voorzieningen zijn gevestigd in Zierikzee.

Er is een ontmoetingsplek in iedere kern. Dit is niet per se het dorpshuis. Een ontmoetingsplek heeft een 
brede sociaal, maatschappelijke functie en wordt ingevuld door de inwoners in de kern. De exploitatie, het 
beheer en het onderhoud van de ontmoetingsplek is in handen van de inwoners van de kern.
Het bibliotheekwerk is gecombineerd met het Primair Onderwijs binnen de gebundelde voorzieningen 
voor kinderen.  We gaan op zoek naar creatieve verbindingen met het toerisme op ons eiland. Toeristische 
voorzieningen en evenementen kunnen ook een meerwaarde hebben voor onze eigen inwoners. 
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3.4 Maatschappelijke voorzieningen 2040....speerpunten van ons beleid

Met onze Kadernota Overstag zetten we voor onze maatschappelijke voorzieningen op Schouwen-
Duiveland 2040 in op 8 speerpunten:

1. Concentratie van voorzieningen in Zierikzee, Bruinisse en Burgh-Haamstede/Renesse
2. Bundeling van voorzieningen 
3. Behoefte en draagvlak als basis voor instandhouding of ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen
4. Bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen
5. Betaalbaarheid van maatschappelijke voorzieningen
6. Een optimale digitale infrastructuur 
7. Samenwerking, creatieve verbindingen en overheidsparticipatie
8. Burgerparticipatie

ad. 1: Concentratie van voorzieningen in Zierikzee, Bruinisse en Burgh-Haamstede/Renesse
De keuze voor Zierikzee als kern waar de eilandelijke voorzieningen gevestigd zijn staat vast. Hier vallen 
bereikbaarheid en draagvlak het meest samen. In Zierikzee vinden we de eilandelijke voorzieningen. Dit 
zijn de voorzieningen waarvan we er op ons eiland maar één hebben. 

In het kader van het Programma Zierikzee (2012) zetten we al actief in op het versterken van de 
centrumpositie van de stad. Het behouden en versterken van het voorzieningenaanbod is één van de zes 
strategische doelen uit het programma. De recente realisatie van het nieuwe sportcomplex, de Campus 
Cultura en de herontwikkeling van zorgcentrum Borrendamme zijn hiervan sprekende voorbeelden. 
Nieuwe (her)ontwikkelingen dienen zich aan en krijgen een plek binnen het programma. De groene 
zone tussen het centrum en de woonwijken Poortambacht en Noorderpolder is aangewezen als de 
belangrijkste (cluster)locatie voor maatschappelijke voorzieningen. 

Om voldoende bereikbare maatschappelijke voorzieningen te realiseren is een voorzieningenniveau 
alleen in Zierikzee niet voldoende. Ook in het Oosten en Westen van het eiland moeten voorzieningen 
zijn. Voor voorzieningen die om meer nabijheid vragen zoals kinderopvang en Basis Onderwijs is het 
bereikbaar houden van de voorzieningen nodig. We wijzen daarom in ieder geval Bruinisse en Burgh-
Haamstede/Renesse aan als kernen met een satellietfunctie aan. Deze kernen hebben na Zierikzee het 
meeste inwoners en daarmee draagvlak voor voorzieningen. In het kader van het programma Bruinisse 
is het optimaliseren van het voorzieningenaanbod al een thema. Concrete locaties zijn hiervoor in beeld. 
Met de kernen Burgh-Haamstede en Renesse wordt vooral de Westhoek van het eiland aangewezen als 
een complementair voorzieningen gebied. Het ligt voor de hand om tussen Renesse en Burgh-Haamstede 
accent verschillen aan te brengen in waar welke maatschappelijke voorzieningen een plek verdienen. Bij 
Renesse wordt daarbij vooral gedacht aan culturele voorzieningen en in Burgh-Haamstede vooral aan 
sport en zorg. Juist in de Westhoek biedt het aangaan van interessante verbindingen met de aanwezige 
recreatieve voorzieningen en activiteiten kansen.   

Als uitzondering op het speerpunt concentratie worden voor de voorzieningen voor kinderen nog een 
aantal kernen toegevoegd. Het betreft hier meer speci� ek de combinatie van basisschool, opvang, zorg  en 
welzijn, gymzaal en sport- en culturele voorzieningen.

De overige kernen zijn woonkernen. Kerngebonden voorzieningen zoals een ontmoetingsplek en 
speelplek zijn hier, in de kernen met een satellietfunctie en Zierikzee beschikbaar. Inwoners van de 
woonkernen kunnen met voldoende steun vanuit de dorpsgemeenschap zelf voorzieningen in stand 
houden en ontwikkelen. Ondanks de inzet op concentratie en bundeling kunnen de ontmoetingsplekken 
per kern dan ook bruisen van activiteit. De voorzieningen voor zorg en welzijn die dichtbij nodig zijn, zijn 
in de ontmoetingsplek georganiseerd, ambulant beschikbaar of worden thuis geleverd. Als met deze 
voorzieningen goede oplossingen gevonden worden voor bijvoorbeeld het ondersteunen van mensen 
bij het zo lang mogelijk thuis wonen, krijgen deze initiatieven de steun van de gemeente. Voor de overige 
voorzieningen zijn de inwoners van deze kernen aangewezen op de kernen met een satellietfunctie, de 
centrumkern Zierikzee en/of locaties buiten het eiland.
Met deze infrastructuur zijn voor alle inwoners van het eiland de meeste maatschappelijke voorzieningen 
binnen een paar kilometer van huis te bereiken. 
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ad. 2: Bundeling van voorzieningen en kwaliteit voor kwantiteit
We bundelen voorzieningen. Dit is geen doel op zich, maar moet meerwaarde opleveren voor 
beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van maatschappelijke voorzieningen. Met het 
bundelen van voorzieningen stimuleren we meer gebruik van dezelfde voorziening door vestiging op 
dezelfde locatie of in een gebouw. Meer mensen zullen immers eenzelfde locatie bezoeken. 

Een belangrijk bijkomend voordeel van bundeling is dat dit de samenwerking tussen partijen makkelijker 
maakt en bevordert. Dit is voor instanties en vooral ook inwoners een belangrijke meerwaarde. We 
doorbreken de verkokering die er bestaat tussen de afzonderlijke maatschappelijke voorzieningen. Dit 
onder het motto ‘het geheel is meer dan de som der delen.’

Voor bundeling van voorzieningen gebruiken we zoveel als mogelijk bestaand maatschappelijk vastgoed.
We voorkomen leegstand en gaan creatief en � exibel om met (her)gebruik. Voor alle bestaande en 
nieuwe maatschappelijke voorzieningen geldt: multifunctionaliteit, medegebruik en hergebruik als 
uitgangspunten. Een gebouw neerzetten alleen voor onderwijs is niet meer aan de orde. Bundeling en 
spreiding naar de kernen met een satellietfunctie betekent overigens niet dat de voorzieningen in de 
woonkernen worden afgebroken. De instandhouding van de voorzieningen in deze kernen wordt wel 
afhankelijk gemaakt van de investering die deze kernen zelf bereid zijn te leveren. 

ad 3: Behoefte en draagvlak als basis voor instandhouding of ontwikkeling van 
maatschappelijke voorzieningen
Behoefte en draagvlak zijn de belangrijkste wegingsfactoren voor de instandhouding van bestaande 
of ontwikkeling van nieuwe maatschappelijke voorzieningen. Maatschappelijke voorzieningen worden 
daar gerealiseerd waar de behoefte is én waar duurzaam draagvlak is, dat wil zeggen voldoende mensen 
om er gebruik van te maken. De ondersteuning van de voorzieningen die door inwoners zelf worden 
georganiseerd mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit en kracht van de mede door de gemeente 
ge� nancierde voorzieningen in de Zierikzee en de kernen met een satellietfunctie. 

ad 4: Bereikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen
Ondanks het feit dat vervoer geen voorziening is, is vervoer een onmisbare schakel in het bijeenbrengen 
van vraag en aanbod van maatschappelijke voorziening. Zeker nu we overstag gaan en kiezen voor 
concentratie en bundeling en een andere focus van ons beleid. Vervoer is een randvoorwaarde om te 
komen van en naar onze maatschappelijke voorzieningen. Met het oog op de koerswijziging van ons 
beleid, nieuwe technieken en maatschappelijke ontwikkelingen verdient het thema bereikbaarheid 
nadrukkelijk onze aandacht. 

We garanderen de fysieke bereikbaarheid van onze voorzieningen, ook voor onze minder mobiele 
inwoners. Dit doen we door het optimaliseren van de bestaande infrastructuur en het organiseren van 
passende vervoersmogelijkheden. De sociale infrastructuur en de fysieke infrastructuur zijn goed op elkaar 
afgestemd. Voorzieningen in Zierikzee en de kernen met een satellietfunctie zijn zo goed als mogelijk 
bereikbaar met het openbaar vervoer. Zo goed als mogelijk betekent dat we reële en voor een grote 
(plattelands)gemeente haalbare ambities hebben. We houden de feitelijke en ervaren bereikbaarheid 
goed in de gaten. Dit doen wij in overleg met betrokken partijen. Waar knelpunten zijn of worden ervaren 
zoeken we naar (creatieve) oplossingen. We monitoren de openbaar vervoer concessies met het doel hier 
verbeteringen te realiseren. 

De bereikbaarheid van voorzieningen buiten ons eiland vraagt blijvend aandacht. Ondanks het feit dat 
wij hier weinig tot geen invloed op hebben houden we ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de 
gaten.

ad 5: Betaalbaarheid van maatschappelijke voorzieningen
Er zijn twee vormen van betaalbaarheid, voor de individuele gebruiker/samenleving én voor de 
gemeente. Beide zijn een belangrijk uitgangspunt om de noodzakelijke en wenselijke maatschappelijke 
voorzieningen voor de toekomst te handhaven. Immers, de gemeente wordt geconfronteerd met steeds 
minder � nanciële middelen vanuit het rijk. Indien daardoor te weinig budget beschikbaar is voor onze 
maatschappelijke voorzieningen, is de kans reëel dat maatschappelijke voorzieningen verdwijnen of 
dat de bijdrage om deel te nemen aan de maatschappelijke voorzieningen teveel worden afgewenteld 
op de individuele gebruiker. Dit zou kunnen betekenen dat deze geen gebruik meer kan maken van 
de voorzieningen. Dit voorkomen vraagt een andere � nancieringsstrategie, uitgangspunt daarbij is om 
beschikbare � nanciële middelen in te zetten als sturingsmiddel.
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ad 6: Een optimale digitale infrastructuur 
Om innovatie op verschillende gebieden, bij voorbeeld zorg en welzijn, mogelijk te maken is een goede 
digitale infrastructuur op het eiland van groot belang. Deze speelt een grote rol bij de ontwikkeling van 
een toekomstbestendig voorzieningenniveau.

ad 7: Samenwerking, creatieve verbindingen en overheidsparticipatie
Veel partijen zijn betrokken bij het uitvoeren, in stand houden, beheren, onderhouden en exploiteren 
van maatschappelijke voorzieningen. Samenwerking tussen deze partijen is noodzakelijk. Met de 
samenwerking zetten partijen in op een ontwikkeling van kwantiteit naar kwaliteit. We gaan (samen) 
actief op zoek naar creatieve verbindingen met een meerwaarde voor alle partijen. Samenwerking met 
commerciële, recreatieve partijen lijkt daarbij zinvol en kansrijk. We investeren gericht op het optimaal 
benutten en verbinden van de bestaande netwerken in onze samenleving. We maken daarbij gebruik 
van de bevindingen uit de bestuursopdrachten “netwerksamenleving en netwerkmanagement” en 
Transformatieprogramma Sociaal Domein die in 2015 zijn opgestart.

De gemeente groeit in de toekomst toe naar een beleid regisserende gemeente. Een overheid die bovenal 
(actief ) participeert en faciliteert. Een overheid die stuurt op hoofdlijnen, coördineert, ondersteunt en 
stimuleert. Hier hoort bij dat de gemeente haar inspanningen niet meer richt op het organiseren van 
activiteiten, het beheren en onderhouden van stenen en het exploiteren van die stenen. We zetten 
daarom ook in op het afbouwen van deze activiteiten. Anderen, waaronder inwoners en instellingen, 
zullen zich bezig gaan houden met de uitvoering en de regie op de uitvoering. In het toekomstbeeld 
voeren we onze wettelijke taken uit door het � nancieren van activiteiten door subsidiëring of inkoop. 
Ook subsidiëren we activiteiten die de leefbaarheid bevorderen. De gemeente is vooral aanjager en 
procesregisseur. 

De veranderende rol van de gemeente is niet op korte termijn gerealiseerd. Dit vraagt een doorlopende 
dialoog, nauwe samenwerking en planvorming met partijen in de samenleving. Het gaat hierbij om 
inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

ad 8: Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is een manier van beleidsvoering waarbij inwoners (al dan niet georganiseerd in 
maatschappelijke organisaties) direct of indirect bij het lokale beleid betrokken worden om door middel 
van samenwerking tot de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid te komen. Juist binnen het 
Sociaal Domein zien wij dat burgerparticipatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vernieuwd, 
innoverend en toekomstgericht voorzieningenaanbod. Burgerparticipatie sluit nauw aan bij de inzet 
op actief burgerschap en het ondersteunen van breed gedragen activiteiten en initiatieven uit de 
gemeenschap (wijken, dorpen) zelf. Voor burgerparticipatie bestaat (nog) geen blauwdruk. Wel kunnen 
we veel leren van goede voorbeelden elders. Deze vaak inspirerende voorbeelden laten zien hoe we op 
een innovatieve, andere manier onze voorzieningenaanbod vorm kunnen geven. We ondersteunen actief 
experimenten op het gebied van burgerparticipatie. Vooral lerend en experimenterend zullen gemeente, 
inwoners en instellingen dit pad gaan bewandelen. We maken gebruik van de resultaten van de lopende 
onderzoeken naar de netwerksamenleving en burgerparticipatie.

3.5 Financieel perspectief toekomstvisie

De Kadernota heeft ook gevolgen voor onze � nanciële inspanningen. We veranderen immers van koers. 
In het toekomstbeeld voeren we onze wettelijke taken uit door het � nancieren van activiteiten door 
subsidiëring of inkoop. Ook subsidiëren we activiteiten die de leefbaarheid bevorderen. Dit vinden we 
terug in de gemeentebegroting. We � nancieren nog meer dan voorheen activiteiten en minder de 
exploitatie van stenen en het eigendom daarvan. De gemeente richt haar inspanningen niet meer op het 
organiseren van activiteiten, het beheren en onderhouden van stenen en het exploiteren van die stenen. 
Anderen, waaronder inwoners en instellingen, zullen deze taken overnemen. 

Indien we volledig inzetten op het � nancieren van activiteiten is het tenminste nodig om de relevante 
eigendommen af te stoten. Het afschrijven van de totale boekwaarde op basis van de situatie ultimo 
2015 kost dus ten minste € 5,2 miljoen eenmalig. Daarmee spelen we ruim € 600.000 structureel aan 
kapitaallasten vrij. Het volledig inzetten van de huidige beschikbare middelen voor maatschappelijke 
voorzieningen laat in de toekomstfase het volgende beeld zien.
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3.5. FINANCIEEL PERSPECTIEF TOEKOMSTVISIE 
 

De kadernota Overstag heeft ook gevolgen voor onze financiële inspanningen. We veranderen immers van 
koers. In het toekomstbeeld voeren we onze wettelijke taken uit door het financieren van activiteiten door 
subsidiëring of inkoop. Ook subsidiëren we activiteiten die de leefbaarheid bevorderen. Dit vinden we terug 
in de gemeentebegroting. We financieren nog meer dan voorheen activiteiten en minder de exploitatie van 
stenen en het eigendom daarvan. De gemeente richt haar inspanningen niet meer op het organiseren van 
activiteiten, het beheren en onderhouden van stenen en het exploiteren van die stenen. Anderen, 
waaronder inwoners en instellingen, zullen deze taken overnemen.   
 
Indien we volledig inzetten op het financieren van activiteiten is het tenminste nodig om de relevante 
eigendommen af te stoten. Het afschrijven van de totale boekwaarde op basis van de situatie ultimo 2015 
kost dus ten minste € 5,2 miljoen eenmalig. Daarmee spelen we ruim € 600.000 structureel aan 
kapitaallasten vrij. Het volledig inzetten van de huidige beschikbare middelen voor maatschappelijke 
voorzieningen laat in de toekomstfase het volgende beeld zien. 
 

 
 
Inzet is dat de koerswijziging, het overstag gaan, budgettair neutraal verloopt. Bezuinigingen op de kosten 
voor onze maatschappelijke voorzieningen is dan ook geen primair doel van de kadernota. Uiteraard zal 
niet worden nagelaten om daar waar mogelijk kosten te besparen. Concentratie en bundeling bieden in dit 
opzicht kansen. 
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Inzet is dat de koerswijziging, het overstag gaan, budgettair neutraal verloopt. Bezuinigingen op de kosten 
voor onze maatschappelijke voorzieningen is dan ook geen primair doel van de kadernota. Uiteraard zal 
niet worden nagelaten om daar waar mogelijk kosten te besparen. Concentratie en bundeling bieden in 
dit opzicht kansen.
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4.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 staan we stil bij hoe wij vanuit het heden toewerken naar ons toekomstbeeld 2040. 
Daarmee brengen we de toekomst dichtbij en bepaald deze ons handelen van vandaag en morgen. In 
paragraaf 4.2. staan we stil bij het feit dat we vooral samen met, de vinger aan de pols, op weg gaan naar 
2040. Tot slot van de Kadernota brengen we in paragraaf 4.3. in beeld wat we vandaag en morgen gaan 
doen om onze doelen te bereiken. In paragraaf 4.4 hebben we de activiteiten in een overzicht gezet. 

4.2 Samen op weg naar 2040

Het ijkpunt van onze visie 2040 lijkt ver weg. Zover vooruit kijken kan maar niet zonder de beperkingen 
daarvan onder ogen te zien. De wereld verandert immers snel en de voorspelbaarheid van de 
ontwikkelingen die op ons afkomen is beperkt. Het omgaan met onzekerheden is een van de belangrijkste 
problemen en uitdagingen van deze tijd. Dit geldt dus ook voor onze Kadernota. 

Met de Kadernota hebben we de koers uitgezet en de stip op de horizon bepaald. Minder overheid, meer 
samenleving, een regisserende overheid en de 8 speerpunten van ons beleid vormen de rode draad naar 
en de doelen voor 2040. De wijze waarop en het tempo waarin wij onze doelen gaan halen gaan wij 
zorgvuldig monitoren. Dit doen wij samen met onze belangrijkste partners en de samenleving. De koers 
wordt niet abrupt gewijzigd met alle mogelijke problemen voor de leefbaarheid nu. We gaan dan ook 
zorgvuldig en behoedzaam overstag. Daar waar kansen ze zich voordoen en waar de tijd rijp is voor de 
koerswijziging zetten wij deze in of we wijzigen van koers na zorgvuldige communicatie. Altijd in overleg 
met betrokken partijen en instanties. 

Samenwerking is van groot belang voor het behalen van onze doelen en voor het bevorderen ervan 
zelfs een doel op zich. We zetten dan ook actief in op het verbeteren van de samenwerking tussen 
de gemeente en de samenleving, tussen partijen onderling en de samenwerking in de samenleving. 
Samenwerking die leidt tot ontschotting, de beoogde bundeling en de integrale benadering van 
ons voorzieningenvraagstuk. Hier ziet de gemeente vooralsnog een belangrijke taak voor bestuur en 
organisatie. Meer en meer zullen en moeten we toegroeien naar een netwerksamenleving waar niet 
primair de overheid verantwoording draagt voor de samenleving. Een samenleving waar netwerken 
e�  ciënt worden ontsloten en gekoppeld. Samen bewandelen we het pad richting 2040 en waar nodig 
zullen we, in goed overleg en op basis van goede argumenten, onze doelen bijstellen. Doelen, middelen 
en de uitvoering van de Kadernota gaan we ook nadrukkelijk gezamenlijk monitoren. 

4.3 Uitvoeringsagenda 2015-2025: wat gaan we vandaag en morgen doen 

In paragraaf 4.2. hebben we in meer algemene zin stilgestaan hoe we op weg gaan naar 2040. In paragraaf 
4.3. zetten we vooral neer wat we op de korte termijn, vandaag en morgen, concreet gaan doen om 
ons doel te bereiken. We doen dit aan de hand van onderstaande actielijst die direct voortkomt uit de 
Kadernota. 

• We stellen nieuw beleid voor speelruimten op.
• Het Integraal Huisvestingsplan voor onderwijshuisvesting (IHP) wordt tweede kwartaal 2016 

opgeleverd. Hierin worden de kernen met een satellietfunctie aangewezen waar naast Zierikzee, 
Burgh-Haamstede/Renesse en Bruinisse de voorzieningen voor kinderen worden gebundeld.

• De huurovereenkomst voor de dorpshuizen met Zeeuwland wordt heroverwogen. Dit onderzoek is in 
juli 2016 afgerond. Samen met inwoners, Zeeuwland en stichtingsbesturen van dorpshuizen worden 
daarna de mogelijkheden voor overdracht van zowel exploitatie als ook stenen aan de inwoners 
onderzocht. Aansluitend herijken we het dorpshuizenbeleid uit 2008.

• Een bibliotheekvisie met betrekking tot de toekomst voor het bibliotheekwerk op Schouwen-
Duiveland. wordt opgesteld. Onderzocht wordt of de functies van de Biblioservicebus op andere 
plaatsen, bijvoorbeeld de lokale ontmoetingsplek of op de locatie van de gebundelde voorzieningen 

Uitvoeringsagenda:
Op weg naar 2040 4
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voor kinderen, meer op hun plaats zijn. De combinatie van bibliotheek en onderwijs krijgt voorrang. 
De bibliotheek visie wordt aansluitend aan het IHP opgeleverd.

• Het onderzoek naar de toekomst van de gymzalen wordt afgerond. Het aantal gymzalen wordt 
afgestemd op het aantal locaties voor onderwijshuisvesting voor Basis Onderwijs.

• De inzet op concentratie en bundeling is ook op het gebied van sport en bewegen leidend. Fusies van 
verenigingen is een actueel thema. Fusie kan leiden tot nieuwbouw en sanering of herontwikkeling 
van vrijkomende locaties. 

• Het subsidiebeleid wordt aangepast aan de uitgangspunten uit de Kadernota. In overleg worden 
de exploitatiesubsidies voor sport- en culturele voorzieningen en dorpshuizen omgevormd naar 
activiteitensubsidies. We heroverwegen of subsidie voor het organiseren van ontmoeting weer 
mogelijk wordt. 

• Gemeente, sportverenigingen en andere partners (eilandelijke sportstichting) onderzoeken de 
mogelijkheden om sportvelden en sportaccommodaties over te dragen. 

• Initiatieven die bijdragen aan het realiseren van een optimale digitale infrastructuur worden 
ondersteund. We volgen de ontwikkelingen op dit terrein actief en staan open voor de kansen 
en mogelijkheden die dit biedt. In de pilot digitale infrastructuur die in 2015 wordt opgepakt zal 
nadrukkelijk ook aandacht worden besteed aan het belang van een dergelijke infrastructuur voor 
onze maatschappelijke voorzieningen. We faciliteren marktinitiatieven om de digitale en telefonische 
bereikbaarheid van het eiland te verbeteren conform de uitgangspunten van het collegeprogramma.

• Initiatieven op het gebied van actief burgerschap en burgerparticipatie worden ondersteund. Een 
advies hoe hier mee om te gaan (beoogde doelen, criteria) wordt opgesteld. 

• De gemeente geeft nader invulling aan haar rol als een beleid regisserende gemeente. Een overheid 
die actieve betrokkenheid heeft bij de maatschappelijke voorzieningen op het eiland maar vooral 
participeert en faciliteert.  

• Nu we overstag gaan en kiezen voor concentratie en bundeling en een andere focus van ons 
beleid heeft de feitelijke en ervaren bereikbaarheid van onze maatschappelijke voorzieningen onze 
nadrukkelijke aandacht. Gemeente en betrokken partijen geven het thema bereikbaarheid dan ook 
een actieve en centrale plaats bij de uitvoering van de Kadernota en de daaraan verbonden ambities.

• De gemeente coördineert de samenwerking tussen partijen met het doel de beoogde integraliteit te 
bevorderen.

• Samen met de samenleving monitoren we de uitvoering van de Kadernota en het Tij van de Toekomst.

4.4 Activiteitenoverzicht 2015-2025 in matrix

In het activiteitenoverzicht staan activiteiten die voortkomen uit de Kadernota (in rood) aangevuld 
met activiteiten uit onze programmabegroting voor de maatschappelijke voorzieningen (in zwart). Het 
onderstaande overzicht gaan we in de komende tijd aanvullen en gebruiken om de uitvoering en het 
verloop van activiteiten te monitoren.

Activiteit Jaar 
start

Jaar 
gereed

Doorlopend Betrokken 
partijen

Verantwoor-
ding over 
<jaar>

Openstaan-
de actie(s)

We herzien het huidi-
ge speelruimtebeleid.

2016 2016

We stellen een Inte-
graal huisvestings-
plan onderwijshuis-
vesting op

2015 2016 Gemeente, 
educatieve 
partners

We onderzoeken 
toekomstbestendige 
huisvestingsscenario’s 
voor het Voortgezet 
Onderwijs

2016
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Activiteit Jaar 
start

Jaar 
gereed

Doorlopend Betrokken 
partijen

Verantwoor-
ding over 
<jaar>

Openstaan-
de actie(s)

We faciliteren en 
ondersteunen initi-
atieven als kansen 
voor een toekomst-
bestendig (Voortge-
zet) Onderwijs zich 
voordoen

X

We heroverwe-
ging de huurover-
eenkomst met 
Zeeuwland voor de 
dorpshuizen

2015 2016 Gemeente, 
dorpsraden, 
stichtingsbe-
sturen voor de 
dorpshuizen, 
Zeeuwland

We herijken het 
dorpshuizenbeleid uit 
2008

2016 2017 Gemeente, 
dorpsraden, 
stichtingsbe-
sturen voor de 
dorpshuizen, 
Zeeuwland

We stellen een visie 
toekomstbestendig 
bibliotheekwerk 
Schouwen-Duiveland 
op

2015 2016 Gemeente, 
bibliotheek 
Oosterschelde

We voeren een on-
derzoek uit naar toe-
komst van gymzalen

2015 2016

Uitwerking van beleid 
wonen en zorg
We stellen een 
vervolg-bestuursop-
dracht Brogum op

2016

We voeren de actie-
punten uit de erf-
goednota uit

X

We zetten een Cen-
trum voor arbeids-
ontwikkeling op

2016

We organiseren één 
loket voor alle vragen 
over zorg en welzijn 
op Schouwen-Dui-
veland en we onder-
zoeken daarvoor de 
mogelijkheden voor 
een integrale intake 
voor het gehele soci-
ale domein

2016
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Activiteit Jaar 
start

Jaar 
gereed

Doorlopend Betrokken 
partijen

Verantwoor-
ding over 
<jaar>

Openstaan-
de actie(s)

We faciliteren en on-
dersteunen initiatie-
ven tot het oprichten 
van sociale onderne-
mingen (social en-
terprises) en andere 
maatschappelijke 
verbanden als deze 
voldoende draagvlak 
hebben

X

We maken de omslag 
van voorzieningen 
en gebouwen naar 
de subsidiëring van 
activiteiten en passen 
daarvoor waar nodig 
de beleidsregels 
(ASV) aan.

2016 2017

Gemeente en 
sportverenigingen 
onderzoeken de 
doorcentralisatie 
van sportvelden en 
accommodaties 
We faciliteren initia-
tieven die de digitale 
infrastructuur op ons 
eiland optimaliseren.

X

We monitoren de 
concessie openbaar 
vervoer.

X

Onderzoek naar de 
bereikbaarheid van 
voorzieningen
We stellen criteria op 
voor het ondersteu-
nen van initiatieven 
voor burgerpar-
ticipatie en actief 
burgerschap.
De gemeente geeft 
invulling aan haar rol 
als beleidsregisseur 

X

De gemeente coördi-
neert de activiteiten 
om te komen tot een 
integraal toekomst-
bestendig voorzienin-
genaanbod in 2040

X

We monitoren de 
uitvoering van de Ka-
dernota en Tij van de 
Toekomst.

X Gemeente en 
samenleving

We herijken de Kader-
nota Maatschappe-
lijke voorzieningen

2024 2025
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Zorg & Welzijn Termen in scenario afbeeldingen 
(lijst gecomprimeerd)

Huisarts 1e lijns zorg
Tandarts
Apotheek
Wonen in een woonzorgcomplex Wonen met zorg
Bijzondere woonvormen zoals beschermd wonen, 
begeleid wonen

Bijzondere woonvormen

Ziekenhuis Ziekenhuis
Welzijnsvoorzieningen zoals jongerenwerk, sociaal 
werk

Welzijnswerk

Zorg aan huis zoals huishoudelijke hulp en zorg, 
thuisbegeleiding 

Zorg aan huis

De Zuidhoek De Zuidhoek
Dagbesteding Dagbesteding
Sport en bewegen
Gymzaal Gymzaal
Sportzaal/hal
Zwembad Zwembad
Atletiek Atletiek
Voetbal Buitensport
Hockey
Handbal
Korfbal
Schaatsen
Skeeleren
Speelplekken Speelplekken
Voorzieningen voor kinderen
Primair Onderwijs Primair Onderwijs
Speciaal Basis Onderwijs (de Meie) Speciaal Onderwijs
Voortgezet Speciaal Onderwijs (de Beatrixschool)
De Praktijkschool
Voortgezet Onderwijs Voortgezet Onderwijs
Kinderopvang Opvang en voor- en vroegschoolse educatie
Voor- en vroegschoolse educatie
Buitenschoolse opvang
Consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg
Jongeren gezondheidszorg zoals Centrum Jeugd en 
Gezin
Jongeren ontmoetingsplek Jongerenontmoetingsplek
Speelplekken Speelplekken
Leefbaarheid, ontmoeting en cultuur
Bibliotheek en biblioservicebus Bibliotheek
Dorps- en gemeenschapshuizen Ontmoetingsplek
Activiteitenruimte 
Musea Musea
Podia voor theater, dans en muziek Cultuur
Filmtheater

Bijlage 1: Overzicht 
maatschappelijke voorzieningen
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Maatschappelijke dialoog 

De gemeente Schouwen-Duiveland vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en partners 
mee te laten denken over het beleid. De Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen bood daar een 
uitgelezen kans voor. De gemeente is immers samen met veel andere partijen actief op het gebied van 
maatschappelijke voorzieningen. Denk daarbij aan onderwijs, dorpshuizen, zorg en welzijn, sport en het 
verenigingsleven. Allemaal zaken die de inwoners van Schouwen Duiveland heel direct aangaan. We 
vinden het allemaal belangrijk dat Schouwen-Duiveland in de toekomst een aantrekkelijk eiland blijft  om 
er te  wonen, te werken en vrije tijd door te brengen. We zijn ons ervan bewust dat de maatschappelijke 
voorzieningen het kloppende hart van onze gemeente vormen.  

Dit is de reden dat in het kader van deze Kadernota “Overstag” Maatschappelijke Voorzieningen 
2040 een uitgebreide dialoog met de samenleving is gevoerd. Inzet was dat de oogst van de dialoog 
het middelpunt en de basis van de Kadernota zou vormen. Ook bood dit de mogelijkheid om, vanaf de 
start van het proces, relevante informatie en kennis met de samenleving te delen en uit te wisselen. Dit 
vooral ook ten aanzien van de ontwikkelingen en opgaven die op ons afkomen. Dit diende tot doel om 
een stevig fundament te leggen onder de uiteindelijke keuzen in de Kadernota en het bewustzijn over te 
brengen/te delen dat er keuzen gemaakt moeten worden. 

We hebben ervoor gekozen om de dialoog met maatschappelijke partijen, inwoners en ondernemers te 
voeren in vier stappen. In deze bijlage geven we eerst een opsomming van de processtappen die we 
hebben genomen om te komen tot de Kadernota. Daarna lichten we de vier stappen toe. Ook geven we 
aan wat we van het proces met de samenleving hebben geleerd. Vervolgens geven we een apart verslag 
van de bijeenkomsten in mei en juli. In deze bijeenkomsten is de basis voor de uiteindelijke Kadernota 
verzameld. Na elk verslag geven we aan wat we met de opbrengsten in de uiteindelijk nota hebben 
gedaan.

Processtappen om te komen tot de Kadernota

Hieronder een opsomming van de activiteiten die we hebben uitgevoerd om de informatie voor een 
Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen te verzamelen.

Najaar 2013 - bestuursopdracht door gemeenteraad vastgesteld
Januari 2014 - bijeenkomst klankbordgroep 
Voorjaar 2014 - uitvoering inventarisatie voorzieningen 
Zomer 2014 - oplevering inventarisatie voorzieningen
Zomer 2014 – aanscherping de� nitie maatschappelijke voorzieningen en herijking bestuursopdracht 
Najaar 2014 - uitvoering analyse voorzieningen 
Januari 2015 - oplevering analyse voorzieningen
April 2015 - bijeenkomsten klankbordgroep 
Mei 2015 - op 19 en 26 mei bijeenkomsten met de samenleving 
Juli 2015 - op 7 en 9 juli bijeenkomsten met de samenleving 
Oktober 2015 – 7 oktober presentatie concept Kadernota 
Februari 2016 - besluitvorming

Toelichting processtappen
In januari 2014 hebben we met de klankbordgroep een discussie gevoerd over de maatschappelijke 
voorzieningen. Onder leiding van Scoop hebben we Tij van de Toekomst onder de loep genomen en 
met elkaar gekeken welke strategische doelen en keuzen over voorzieningen gaan. We bespraken 
wat maatschappelijke voorzieningen zijn en over welke voorzieningen een Nota Maatschappelijke 
Voorzieningen zou moeten gaan. We kozen er toen voor het begrip voorzieningen breed op te pakken. 
In de maanden aansluitend hebben wij de voorzieningen geïnventariseerd. We hebben de informatie 
die in de gemeentelijke afdelingen over de verschillende voorzieningen beschikbaar was verzameld. Bij 

Bijlage 2: Hoe is de Kadernota tot stand 
gekomen - het proces 
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uiteindelijke oplevering constateerde de projectgroep dat de inventarisatie vooral kwantitatieve informatie 
(soorten en aantallen) bevat. Kwalitatieve informatie (gebruik, tevredenheid) was in veel mindere mate 
voorhanden.

Tijdens de inventarisatie groeide de behoefte aan meer focus in het proces en een scherpere kijk op waar 
het nu echt om gaat. Dat heeft geleid tot een aanscherping van de de� nitie van voorzieningen: 

Door een brede de� nitie over voorzieningen te formuleren kregen we duidelijkheid over de de� nitie van 
maatschappelijke voorzieningen. Met de de� nitie van maatschappelijke voorzieningen hebben we de 
opdracht voor het project aangescherpt en het project steviger belegd in de projectgroep en stuurgroep. 
De aangescherpte opdracht gaf ook een duidelijke richting aan de onderzoeksvragen die we voor de 
analyse van voorzieningen aan Scoop hebben gesteld.

In gesprek met de samenleving

Stap 1
Met de Rapportage voorzieningen, de strategische doelen en keuzen uit Tij van de Toekomst hadden we 
een belangrijke inhoudelijke basis om een brede maatschappelijke dialoog te organiseren. Eerst hielp 
de klankbordgroep met daarin maatschappelijke organisaties, dorpsraden en verenigingen, ons in de 
voorbereiding van iedere stap in het proces. Zij hebben ook samen met ons de strategische boodschap 
in een � lmpje vormgegeven. In dit � lmpje leggen we het waarom van de Kadernota uit en het proces om 
te komen tot de nota uit. Het is de bril die opzetten om met z’n allen de vraag Welke maatschappelijke 
voorzieningen hebben we op Schouwen-Duiveland nodig? te beantwoorden. 

Stap 2
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomsten in mei hebben we een katern in Wereldregio gepubliceerd 
waarin de Rapportage voorzieningen van Scoop en de strategische doelen en keuzen uit Tij van de 
Toekomst werden uitgelicht. Tijdens twee dezelfde bijeenkomsten, een in Burgh-Haamstede en een 
Nieuwerkerk, bespraken we met de aanwezigen de thema’s zorg en welzijn, sport en bewegen, de 
voorzieningen voor kinderen en leefbaarheid en ontmoeting en cultuur. Welke voorzieningen hebben we 
waar we nodig, wat is nodig is om de voorzieningen in stand te houden of om nieuwe te realiseren en wie 
is voor het realiseren van de oplossingen verantwoordelijk.  

We hebben de opbrengsten uit de mei bijeenkomsten verwerkt in een uitgangspunten notitie als basis 
voor de Kadernota maatschappelijke voorzieningen. Bij de bespreking van deze uitgangspunten notitie 
met medewerkers van de gemeente en de klankbordgroep realiseerden wij ons dat we een stap hadden 
overgeslagen. We konden de Kadernota nog niet opstellen, maar moesten eerst het toekomstbeeld 
concreter vorm geven. Om hiervoor informatie te verzamelen hebben we een drietal scenario’s opgesteld 
als praatplaten om te onderzoeken welke beelden er bij de samenleving leefden over het toekomstbeeld.

Stap 3
Voorafgaand aan de juli bijeenkomsten hebben we een katern in Wereldregio gepubliceerd waarin 
we de opbrengsten van de bijeenkomsten in mei hebben uitgelicht. In juli organiseerden we de 2e 
serie van twee bijeenkomsten in Bruinisse en Brouwershaven. De aanwezigen legden we een drietal 
toekomstscenario’s voor. We bespraken vervolgens de mogelijkheden en de onmogelijkheden en welk 
toekomstbeeld de voorkeur had. 

In de zomervakantie en begin van het najaar, hebben we de Rapportage voorzieningen, de strategische 
doelen en keuzen uit Tij van de Toekomst, de opbrengsten uit de mei en juli bijeenkomsten bij elkaar 
gebracht in de concept Kadernota. 

Voorzieningen stellen mensen in staat deel te nemen aan de samenleving. Ze voorzien in de behoeften 
van individuen en groepen mensen. Het kan gaan om stenen (gebouwen), diensten (door organisaties, 
bedrijven en overheden) en netwerken tussen mensen (digitaal en fysiek). 
We maken een onderscheid in maatschappelijke voorzieningen en private of commerciële 
voorzieningen. Maatschappelijke voorzieningen worden collectief georganiseerd en geheel 
of gedeeltelijk ge� nancierd met publiek geld. De private of commerciële voorzieningen zijn door 
particulieren georganiseerd en worden met particulier geld ge� nancierd.



33

Stap 4
Op 7 oktober jl. is het eindproduct in een openbare bijeenkomst gepresenteerd. Vanaf dat moment lag de 
Kadernota, als afronding van de maatschappelijke dialoog, zes weken ter inzage. De concept-nota is alle 
direct betrokkenen ook toegestuurd met het verzoek om de nota te bestuderen en zo nodig/gewenst te 
reageren.

 Wat hebben we geleerd
We hebben kennis gedeeld en uitgewisseld. De aanwezigen realiseren zich:

De samenleving verandert, dus ook de maatschappelijke voorzieningen moeten anders
Alle maatschappelijke voorzieningen kunnen niet meer op alle kernen zijn. Ze moeten afhankelijk van de 
behoefte over het eiland verspreid zijn. Waarbij bereikbaarheid een heel belangrijke factor is.

Het gaat om maatschappelijke voorzieningen die in de behoefte voorzien
Het aantal maatschappelijke voorzieningen moet worden afgestemd op de behoefte, dus het aantal 
inwoners, leerlingen, deelnemers of leden. 

Bundeling en multifunctionaliteit van maatschappelijke voorzieningen
We moeten toe naar een bundeling van maatschappelijke voorzieningen die multifunctioneel zijn. Dit 
levert meerwaarde op in meergebruik van ruimten en betaalbaarheid. Ook kan de bereikbaarheid beter 
worden georganiseerd.  

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor maatschappelijke voorzieningen
Uit de bijeenkomsten werd ons duidelijk dat de aanwezigen dit ook zo voelen. Maatschappelijke 
voorzieningen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedereen heeft hierbij zijn eigen rol, taak en 
verantwoordelijkheid. Samenwerking tussen partijen is cruciaal.

Wat vond de samenleving – bijeenkomsten op 19 en 26 mei 2015

Op 19 en 26 mei zijn we in Burgh-Haamstede en Nieuwerkerk in gesprek gegaan met stakeholders en 
geïnteresseerden. Met de inventarisatie van voorzieningen, de strategische doelen en keuzen uit Tij van 
de Toekomst en de analyse van Scoop hadden we een belangrijke basis waarop we de inhoud van de 
bijeenkomsten met de samenleving konden baseren. 

We hebben tijdens twee dezelfde bijeenkomsten oplossingen voor de verschillende vraagstukken voor 
zorg en welzijn, sport en bewegen, voorzieningen voor kinderen en leefbaarheid, ontmoeten en cultuur 
bedacht. Dit hebben we gedaan aan de hand van de volgende vragen:
• Welke voorzieningen hebben we nodig en waar
• Wat heb je nodig om de voorzieningen in stand te houden om nieuwe te realiseren
• Wie voor het realiseren van de oplossingen verantwoordelijk is.  We hebben scenario’s besproken voor 

de toekomst, de mogelijkheden en de onmogelijkheden ervan, en welk toekomstbeeld de voorkeur 
heeft. 

Hieronder in het kort een samenvatting van de beantwoording van de vragen door de samenleving 
tijdens deze bijeenkomsten.

Zorg en welzijn
Er wordt van ons allemaal steeds meer verwacht dat we voor ons eigen welzijn zorgen en dat van de 
mensen om ons heen. Ook blijven we steeds langer zelfstandig wonen. Gelukkig willen en kunnen we 
dat heel vaak ook. Wat hebben we hiervoor in ieder geval nodig? 

Welke voorzieningen zijn nodig en waar, en wat heb je nodig
Een ontmoetingsplek per kern is van groot belang. Hier kunnen naast activiteiten voor ontmoeten 
ook voorzieningen voor zorg en ondersteuning dichtbij worden aangeboden. Deze voorziening is een 
randvoorwaarde om de mensen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen. Inwoners, maar in 
het bijzonder, mensen met een beperking, dag- en thuislozen, starters en senioren moet over passende 
woningen kunnen beschikken. Woningaanpassingen, zoals een traplift, zijn hiervoor ook van belang. Ook 
huisautomatisering (domotica) en de ontwikkeling van digitale zorg en ondersteuning (e-health) worden 
gezien als oplossing om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Informatie die mensen kan 
helpen om problemen in eerste instantie zelf op te lossen, bijvoorbeeld informatie over waar mensen met 
welke vragen over zorg en welzijn moeten zijn, moet goed toegankelijk zijn. Passende gezondheidszorg 
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in de buurt en algemene voorzieningen zoals boodschappendiensten en maaltijdbezorging kunnen 
ook aan de zelfredzaamheid bijdragen. Meer specialistische zorg, zoals een ziekenhuis, is op een grotere 
afstand beschikbaar. Een huisartsenpost en polikliniek zijn wel eilandelijke voorzieningen. Hulpdiensten 
zoals ambulance en brandweer zijn eilandelijke voorzieningen, en moeten goed verspreid op het eiland 
aanwezig zijn. Iedereen heeft zelf een grote verantwoordelijkheid om zo lang mogelijk gezond te blijven. 
Goed toegankelijke en bereikbare voorzieningen voor sport zijn hiervoor een randvoorwaarde. De 
bundeling van voorzieningen, waarbij je slimme combinaties maakt, houdt de voorzieningen betaalbaar. 
Bereikbaarheid, hoe regel je eventueel vervoer, van deze meer centrale voorzieningen is hierbij een 
belangrijk vraagstuk. 

Verantwoordelijkheid
De oplossingen voor dit vraagstuk vraagt om samenwerking van veel partijen en omzien naar elkaar. Het 
uitgangspunt is om te komen van zorg naar preventie. Inwoners, organisaties, gemeente dragen ieder 
vanuit hun eigen expertise en verantwoordelijkheid aan de oplossingen bij. 

Voorzieningen voor kinderen
Onze gemeente telt minder kinderen dan voorheen. Dat komt in de eerste plaats doordat er minder 
worden geboren, maar ook doordat ze na hun middelbare schooltijd van het eiland af gaan. Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat kinderen zich hier goed kunnen blijven ontwikkelen?  

Welke voorzieningen zijn nodig en waar, en wat heb je nodig
Kinderen hebben andere kinderen nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk 
om per kern een ontmoetingsplek te hebben waar kinderen maar ook jongeren welkom zijn om te 
spelen en te ontmoeten. Er zijn voorstanders voor een basisschool per kern, maar er gaan ook stemmen 
op die pleiten voor het bundelen van voorzieningen voor kinderen, want kwaliteit gaat voor kwantiteit. 
Het voorstel is om voorzieningen voor kinderen te bundelen. Basisschool, jeugdgezondheidszorg, 
kinderopvang, buitenschoolse opvang en sportvoorzieningen samen te bundelen op een locatie boven 
lokaal in de kernen met een satellietfunctie. Op deze locatie kunnen ook culturele activiteiten zoals de 
Bibliotheek op school aangeboden worden. Voortgezet Onderwijs moet worden behouden in Zierikzee, 
evenals het Speciaal Basis Onderwijs en het praktijkonderwijs. De randvoorwaarde bij het bundelen van 
voorzieningen is zorgen voor een goede bereikbaarheid, bij voorkeur op de � ets, met het openbaar 
vervoer of met een ‘schoolbus’. Ook verkeersveiligheid is daarbij belangrijk aandachtspunt. 

Verantwoordelijkheid
Voor voorzieningen die helpen kinderen te ontwikkelen is het belangrijk om samen te werken. Dit geldt 
voor schoolbesturen onderling, tussen ouders en schoolbesturen en tussen gemeente en schoolbesturen. 
Ieder vanuit zijn eigen belang en verantwoordelijkheid. Uiteindelijk met het doel dat kinderen zich op 
Schouwen-Duiveland goed kunnen blijven ontwikkelen en er voorzieningen beschikbaar zijn die in de 
behoefte voorzien.

Sporten en bewegen
Sport en bewegen bevorderen de gezondheid. Je kunt het in je eentje doen, in groepsverband, 
binnen en buiten.  Welke voorzieningen hebben we daarvoor nodig? Wat zou je zelf graag willen? 

Welke voorzieningen zijn nodig en waar, en wat heb je nodig
Sportvoorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan een actieve, leefbare en gezonde samenleving. 
Het is belangrijk dat inwoners, jong en oud, de mogelijkheid hebben om op een laagdrempelige 
manier te sporten en te bewegen, bijvoorbeeld een groene en uitdagende speelplek voor kinderen en 
beweegplekken voor ouderen in de kern. Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving heeft daarnaast een 
uitgebreid wandel- en � etsnetwerk en bijvoorbeeld een goed toegankelijk strand. Zo zorgen we ervoor dat 
mensen vanzelf meer in beweging komen. Door verminderde ledenaantallen versterken sportclubs zich 
door fusie en samenwerking. Dit is met name waarneembaar in de voetbal. Clustering tot multifunctionele 
sportvoorzieningen ligt dan ook voor de hand, bijvoorbeeld op 3 locaties (Oost, Midden, West) afhankelijk 
van de behoefte. Deze voorzieningen moeten goed toegankelijk zijn en ook een aanbod hebben voor 
mensen met een beperking. De grotere sportvoorzieningen als Boulevard Sportblok en de atletiekbaan 
horen in Zierikzee. De meest logische locatie voor een gymzaal is bij de gebundelde voorzieningen voor 
kinderen. De gymzaal kan dan multifunctioneel ingezet worden voor buitenschoolse opvang en gebruikt 
worden door particulieren om te sporten en te bewegen. 
Voor de toekomst van de sportvoorzieningen heb je draagvlak (betalende leden en vrijwilligers) en 
samenwerking nodig van verenigingen, inwoners en gemeenten. Ook moeten voorzieningen voor sport 
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en bewegen bereikbaar en betaalbaar blijven. 
Verantwoordelijkheid
Voorzieningen voor sport en bewegen vragen een inspanning van vele partijen, waarbij de mogelijke 
kansen van het toegankelijk maken van commerciële, recreatieve voorzieningen niet mag worden 
vergeten. 

Leefbaarheid, ontmoeting en cultuur
Waar inwoners zelf veel initiatief nemen, neemt in hun omgeving of hun wijk de leefbaarheid toe en wordt 
het aantrekkelijker om er te wonen. Dat blijkt uit onderzoek. Welke voorzieningen kunnen bijdragen aan 
deze zelfwerkzaamheid? En wat is er nodig om initiatieven van inwoners te stimuleren en ondersteunen? 
 
Welke voorzieningen zijn nodig en waar, en wat heb je nodig
Voorzieningen zijn nodig om een omgeving aantrekkelijk te houden maar de activiteiten die we 
organiseren in deze voorzieningen zijn nodig voor de leefbaarheid in de kern. Een ontmoetingsruimte 
hoort er per kern te zijn. Het ‘’dorpshuis van de toekomst’’ is een multifunctionele accommodatie waarin 
verschillende functies worden ondergebracht, zoals bibliotheek, ruimte voor culturele activiteiten en 
kinderopvang. Actieve inwoners, verenigingen en clubs maken er door het organiseren van activiteiten 
een ontmoetingsplek van. Onderwijs draagt ook bij aan ontmoeten en leefbaarheid. Toch zijn de 
meningen over de spreiding van scholen verdeeld. Moet ieder kern de beschikking hebben over 
een basisschool of kunnen ze ook worden gespreid over het eiland? Wel vindt men dat als er een 
onderwijslocatie in een kern is, deze ook na sluitingstijd voor andere activiteiten beschikbaar zou moeten 
zijn. Een andere goede locatie om ontmoeting tussen kinderen te stimuleren is een speelplek en die zou 
er in iedere  kern moeten zijn. Voor jongeren geldt hetzelfde, zij moeten ook in hun eigen omgeving de 
kans hebben om elkaar te ontmoeten. Niet alle voorzieningen voor leefbaarheid, ontmoeten en cultuur 
kunnen in iedere kern aanwezig zijn. Daarmee wordt gedoeld op sportmogelijkheden De mogelijkheid 
om er gebruik van te maken moet er wel zijn. Dat betekent dat het vervoer goed geregeld moet zijn. 
De biblioservice bus wordt als waardevol ervaren, ten eerste vanwege de pinfaciliteit maar ook door de 
andere diensten die er aangeboden worden. Een goede digitale ontsluiting van het internet levert ook 
een bijdrage aan de leefbaarheid en nummers als 112 moeten goed bereikbaar zijn. In een groep werd 
voorgesteld dat de gemeente de kernen een budget geeft. De inwoners kunnen dan zelf voor organisatie 
van activiteiten en onderhoud en beheer van voorzieningen zorgen.

Verantwoordelijkheid
De inwoners van een kern, een dorpsraad die weet waar de mogelijkheden liggen en een gemeente die 
initiatieven van inwoners enthousiasmeert, ondersteunt en faciliteert, zorgen samen voor het behoud van 
leefbare kernen. 

Wat hebben we in de Kadernota meegenomen
De opbrengst van de mei bijeenkomsten was zeer inhoudelijk. In de meeste gevallen te inhoudelijk om 
in de Kadernota mee te nemen. Deze inhoudelijke aandachtspunten en ideeën worden zijn in een apart 
document gebundeld en op de website www.schouwen-duiveland.nl gepubliceerd.
Welke punten hebben we in de Kadernota meegenomen:
• Duurzame spreiding van voorzieningen: In de bespreking van de verschillende thema’s zijn 

uitspraken gedaan over welke voorzieningen waar. In de scenario’s die nu zijn uitgewerkt is deze 
spreidingsinformatie meegenomen, bijvoorbeeld ontmoetingsplek en speelplek per kern en 
gebundelde voorzieningen voor kinderen bovenlokaal.

• Behoefte als leidend principe: Aantal inwoners, leerlingen, leden en deelnemers als uitgangspunt voor 
instandhouding en nieuw te ontwikkelen voorzieningen.

• Bundeling van voorzieningen: Bundeling van voorzieningen, bijvoorbeeld voorzieningen voor 
kinderen met sport, jeugdgezondheid en bibliotheek, als uitgangspunt voor instandhouding en 
nieuw te ontwikkelen voorzieningen.

• Bereikbaarheid: Vervoer is een randvoorwaarde om voorzieningen goed te kunnen bereiken.
• Optimale digitale infrastructuur: Een goede digitale infrastructuur is nodig voor de ontwikkeling van 

voorzieningen voor zorg en welzijn, voorzieningen voor kinderen en ook de digitale bereikbaarheid 
van inwoners en bezoekers.

• Samenleving in beweging: Voor het ontwikkelen van een toekomstbestendig voorzieningenniveau 
bewegen we mee met ontwikkelingen uit de samenleving, bijvoorbeeld de initiatieven van sportclubs 
om samen te werken en voorzieningen te bundelen.
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Wat vond de samenleving – bijeenkomsten op 7 en 9 juli 2015

Op dinsdag 7 en donderdag 9 juli zijn we in Bruinisse en Brouwershaven opnieuw in gesprek gegaan met 
stakeholders en geïnteresseerden. Met de Rapportage voorzieningen, de strategische doelen en keuzen 
uit Tij van de Toekomst en de opbrengsten van de mei bijeenkomsten hebben we scenario’s geschetst. Dit 
was een belangrijke basis om de inhoud van de tweede serie  bijeenkomsten met de samenleving op te 
baseren. 

Waarom scenario’s
Het werken met scenario’s gaf ons de mogelijkheid om verschillende keuzen voor een toekomstig 
voorzieningenaanbod te toetsen.  We hebben ze tijdens de bijeenkomsten gebruikt als zogenaamde 
‘praatplaten’. De scenario’s zijn met de aanwezigen besproken aan de hand van de vragen: Wat is er 
mogelijk en wat is er onmogelijk aan de scenario’s en welk scenario heeft uw voorkeur en waarom. De 
verzamelde input heeft de basis gelegd voor het toekomstbeeld in de uiteindelijke Kadernota.

De scenario’s
We hebben een drietal scenario’s ontwikkeld waarin de volgende aspecten zijn uitgewerkt:
• Locatie van voorzieningen: thuis, kern/wijk, bovenlokaal, eiland
• Wie is voor de voorziening verantwoordelijk: gemeente en/of samenleving
• Wat subsidieert de gemeente: wettelijk taken en/of activiteiten die de leefbaarheid bevorderen
• Waar is de subsidie voor: activiteiten en/of stenen en/of exploitatie
• Wel of geen aanbod zonder initiatief vanuit de samenleving
Daarnaast hebben ook de huidige situatie uitgewerkt in scenario 0.

De scenario’s waren de volgende:

Scenario 1: 
• Maatschappelijke voorzieningen zijn de verantwoordelijkheid van de samenleving. 
• De gemeente subsidieert initiatieven van de samenleving in het kader van gemeentelijke wettelijke 

taken en initiatieven die de leefbaarheid bevorderen. 
• De gemeente subsidieert alleen activiteiten en stuurt niet op spreiding.
• Als er geen initiatief is vanuit de samenleving, onderneemt de gemeente geen actie. 
 
Scenario 2: 
• Maatschappelijke voorzieningen zijn de verantwoordelijkheid van de samenleving. 
• De gemeente subsidieert initiatieven van de samenleving in het kader van gemeentelijke wettelijke 

taken en initiatieven die de leefbaarheid bevorderen. 
• De gemeente subsidieert activiteiten en/of stenen, maar neemt niet de exploitatie op zich en stuurt 

op bundeling en spreiding van voorzieningen bovenlokaal en in Zierikzee. 
• Als er geen initiatief is vanuit de samenleving, onderneemt de gemeente geen actie. 
 
Scenario 3: 
• Maatschappelijke voorzieningen zijn een verantwoordelijkheid van de gemeente in Zierikzee, 

Burgh-Haamstede en Bruinisse. In deze kernen subsidieert de gemeente activiteiten en stenen. De 
gemeente kan ook de exploitatie op zich nemen. In deze kernen is aanbod zonder initiatief vanuit de 
samenleving.

• Maatschappelijke voorzieningen in de overige kernen zijn een verantwoordelijkheid van de 
samenleving.  De gemeente subsidieert initiatieven van de samenleving in het kader van wettelijke 
taken en initiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Als er geen initiatief is vanuit de samenleving, 
onderneemt de gemeente geen actie.

Ook is ter vergelijking het scenario voor de huidige situatie uitgewerkt: scenario 0:
• Maatschappelijke voorzieningen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van de samenleving en 

gemeente.
• De gemeente subsidieert activiteiten en stenen.
• Er is een aanbod verspreid over het eiland zonder dat hiervoor initiatief vanuit de samenleving nodig 

is.

Opbrengst bijeenkomsten
Hieronder in het kort een samenvatting van de bespreking van de scenario’s van de bijeenkomsten In 
Bruinisse en Brouwershaven. 
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Het denken in scenario’s was niet eenvoudig. De ‘praatplaten’ moesten uitgebreid worden toegelicht, 
voordat de aanwezigen aan de beantwoording van de vragen toe kwamen. Waren ze zover dan 
inspireerde de scenario’s tot uiteenlopende reacties:

Reactie op scenario 1 
Dit scenario vraagt van de samenleving initiatief. Een aantal aanwezigen noemden scenario 1 het ideaal, 
maar (nog) niet mogelijk omdat de samenleving er niet klaar voor is om de verantwoordelijkheid voor 
de maatschappelijke voorzieningen op zich te nemen. Om het mogelijk te maken moet de kloof tussen 
gemeente en burgers kleiner worden. Nog niet iedereen is zover, dus zal er ondersteuning van de 
samenleving nodig zijn. Laat de samenleving initiatieven ontplooien. Ondersteun ze en geef ze hiervoor 
ruimte. 
Er waren ook aanwezigen die een terugtrekkende overheid als problematisch zagen voor die kernen die 
niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Naast vrijwilligers heb je ook professionals nodig. Burgers hebben 
niet voldoende expertise. En de druk op vrijwilligers wordt in dit scenario nog groter dan die nu al is.  

Reactie op scenario 2 
Dit scenario is mogelijk de samenleving ruimte krijgt om initiatieven te ontplooien. Voor deze initiatieven 
moet de gemeente dan wel de kaders stellen. In samenwerking tussen dorps-en stadsraden en scholen 
over de kernen heen en het organiseren van activiteiten over de kernen heen zitten de kansen in dit 
scenario. Vrijwilligers moeten worden ondersteund door professionals, waarbij de gemeente actief 
faciliteert.
Dit scenario is niet mogelijk omdat zorgtaken niet aan de markt moeten worden overgelaten. Vrijwilligers 
kunnen al deze taken niet alleen oppakken. 

Reactie op scenario 3
Voorstanders van het scenario vonden het een goed idee om in ieder geval in drie kernen kwalitatief 
goede voorzieningen te hebben. Dit vraagt wel aandacht voor de bereikbaarheid, dus goed vervoer van 
en naar de voorzieningen. Het is in dit scenario wel van belang om een ontmoetingsplek op alle kernen in 
stand te houden. 
Bij dit scenario wordt wel de vraag gesteld of kiezen voor Zierikzee en Oost en West wel voldoende is. 
Moet hier ook niet Noord (Brouwershaven, Scharendijke) aan toe worden gevoegd? Ook maakt men zich 
zorgen over de andere kernen. Wat gaat daar mee gebeuren als de voorzieningen worden gecentraliseerd. 
Misschien lopen ze wel leeg. 

Voorkeursscenario
Als laatste vroegen we de aanwezigen tussen de scenario’s te kiezen. Alhoewel ook scenario’s 1 en 3 
voorstanders had, ging de voorkeur van de meeste aanwezigen uit naar scenario 2. De samenwerking 
tussen gemeente en samenleving zagen de meesten als de goede keuze. Een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het voorzieningenniveau. De keuze moet niet alleen zijn voor Zierikzee, Burgh-
Haamstede en Bruinisse. Zorg voor een bredere spreiding door te sturen op bundeling en spreiding. Dit 
zorgt voor e�  ciëntie van bemensing, � nanciële middelen en zorgt voor meer gebruik. In dit scenario 
vallen kernen ‘niet buiten de boot’.

Wat hebben we in de nota meegenomen
De opbrengst van de juli bijeenkomsten was zeer inhoudelijk. In de meeste gevallen te speci� ek  om 
in de Kadernota mee te nemen. Denk daarbij aan het idee voor mobiele voorzieningen, zoals een 
activiteitencamper  die van kern naar kern rijdt. Deze inhoudelijke aandachtspunten en ideeën zijn in een 
apart document gebundeld en op de website www.schouwen-duiveland.nl gepubliceerd.
Welke punten hebben we in de Kadernota meegenomen:
We hebben er in de Kadernota voor gekozen om de verschillende scenario’s te combineren. 
Locatie van voorzieningen: thuis, kern/wijk, bovenlokaal, eiland
• We nemen naast Zierikzee, de Westhoek (Burgh-Haamstede/Renesse) en Bruinisse nog een aantal 

kernen mee waar voorzieningen voor kinderen gebundeld worden met sport, bibliotheek en 
gezondheid. Deze kernen worden bepaald in het nog op te stellen Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijshuisvesting. (combinatie scenario 2 en 3)

Wie is voor de voorziening verantwoordelijk: gemeente en/of samenleving
• In het toekomstbeeld 2040 is de samenleving verantwoordelijk voor het maatschappelijke 

voorzieningenniveau (‘het ideaal’). Voordat het zover is moet aan een aantal randvoorwaarden worden 
voldaan. In de Kadernota schetsen we daarom de eerste stappen op weg naar het toekomstbeeld. 
Samenleving en gemeente trekken hierin samen op. (scenario 1 en 2)
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Wat subsidieert de gemeente: wettelijk taken en/of activiteiten die de leefbaarheid bevorderen
• De gemeente blijft, voor zover dat nu duidelijk is, verantwoordelijk voor het � nancieren en (doen) 

uitvoeren van wettelijke taken. In het toekomstbeeld en ook in de weg daarna toe blijven wij 
activiteiten subsidiëren die de leefbaarheid bevorderen. (scenario 1, 2 en 3)

Waar is de subsidie voor: activiteiten en/of stenen en/of exploitatie
• In het toekomstbeeld 2040 subsidiëren wij (alleen nog) activiteiten. Exploitatie wordt niet meer 

gesubsidieerd en de stenen (het vastgoed en onderhoud en beheer) is afgestoten. We sturen daarbij 
op bundeling en spreiding in bovenstaand kernen. Hiervoor moet aan een aantal randvoorwaarden 
worden voldaan. Deze schetsen we in de stappen op weg naar het toekomstbeeld. (scenario 1 en 2)

Wel of geen aanbod zonder initiatief vanuit de samenleving
• In het toekomstbeeld 2040 is er geen aanbod zonder initiatief vanuit de samenleving. De samenleving 

is immers verantwoordelijk voor het voorzieningenniveau. (scenario 1 en 2)
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 Voorzieningen Schouwen-Duiveland

Voorzieningen vormen een belangrijk element van de leef-
baarheid van een omgeving. Zij maken het mede mogelijk 
dat inwoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland de 
dingen kunnen doen waar zij behoefte aan hebben. In 
Figuur 1 is de verdeling van inwoners over de kernen in 
kaart gebracht. Het laat de ruimtelijke spreiding van inwo-
ners zien en geeft daarmee een eerste indruk van de verde-
ling van het draagvlak voor voorzieningen op het eiland. 
 

1. Inleiding - Voorzieningen en leefbaarheid

Figuur 1: Ruimtelijke spreiding van inwoners over de kernen van Schouwen-Duiveland
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Voorzieningen Schouwen-Duiveland

 -  De sociaaleconomische karakteristieken en de ligging 
van de gemeente Schouwen-Duiveland ten opzichte 
van haar omgeving (Zeeland, Landsdeel West) bepalen 
in belangrijke mate de (on)mogelijkheden van mensen 
om invulling te geven aan hun dag- en leefpaden. 
Dat zijn de bewegingen die mensen maken in tijd en 
ruimte om de dingen te doen die zij willen of moeten 
doen. Schouwen-Duiveland is te typeren als een grote 
plattelandsgemeente (p. 10). 

 -  Zierikzee is de centrumkern van het eiland, een kern 
die volgens CBS-norm matig stedelijk is (1.000-1.500 
inwoners per km2), maar volgens Europese begrippen 
geen stedelijk centrum is (minimaal 50.000 inwoners). 
Bruinisse is weinig stedelijk (500-1.000 per km2), 
andere kernen zijn niet stedelijk (< 500 inwoners per 
km2).

 -  De kernen Burgh-Haamstede en Renesse hebben een 
grote plus in voorzieningen als gevolg van ‘bezoekers’.

 -  Schouwen-Duiveland is een gemeente met vrijwel geen 
regionale (stedelijke) voorzieningen op het gebied van 
onderwijs, cultuur, zorg, sport (hogeschool, universi-
teit, schouwburg, bioscoopcomplex, ziekenhuis, sta-
dion).

De ligging en karakteristiek van de gemeente heeft onder 
andere tot gevolg dat veel inwoners niet in de gemeente 
zelf werken. De uitgaande pendel bedraagt ongeveer 
6.400 (inkomende pendel 2.500). Veel jongeren gaan na 
hun middelbare school op kamers wonen in studenten-
steden. Ligging en karakteristiek zorgen er ook voor dat 
Schouwen-Duiveland veel tijdelijke inwoners kent (recrean-
ten, toeristen, 2e huizenbezitters). Dat geeft richting aan en 
mogelijkheden en kansen voor voorzieningen.

De voorzieningen zelf veranderen ook. Dat geldt zeker 
voor commerciële voorzieningen die voor hun voortbe-
staan direct afhankelijk zijn van draagvlak. Na de melkboer, 
de slager en de bakker, zijn postkantoren, buurtwinkels, 
banken en telefooncellen welhaast rariteiten geworden. 
Supermarkten, internetwinkels en smartphones hebben 
hun taken overgenomen. Maar ook de maatschappelijke 
voorzieningen die (mede) door overheden worden gefi-
nancierd veranderen. Daarin speelt politieke besluitvorming 
een belangrijke rol. 

Recreatie is een belangrijke economische motor voor 
Schouwen-Duiveland. Dat betekent dat een belangrijk deel 
van de commerciële dienstverlening op het eiland primair 
gericht is op recreanten. Dit geldt met name voor de kernen 
in de Westhoek. Het commercieel kunnen uitbaten van 
een voorziening in een kleine kern zoals een winkel of een 
restaurant wordt daardoor (mede) bepaald door de beste-
dingen van de bezoekers op het eiland. Aan de andere 
kant hebben campings vaak ook horeca en recreatieve 
voorzieningen zoals een zwembad of een winkeltje, waar 
inwoners ook gebruik van (zouden kunnen) maken. 

Inventarisaties

In 2002 zijn in de Sociale Structuurschets Schouwen-
Duiveland (Van der Wouw en Den Adel, 2002) de voorzie-
ningen in de kernen van de gemeente geïnventariseerd. In 
2009 is dat voor de Sociale Staat van Zeeland (Smit e.a., 
2009) opnieuw gedaan en in de Staat van Zeeland 2013 
(Van der Wouw e.a., 2013) nogmaals. 

De inventarisaties van voorzieningen in 2009 en 2013 voor 
de Staat van Zeeland zijn primair gedaan aan de hand 
van gemeentegidsen en online informatie. Het algemene 
beeld dat daaruit naar voren komt is dat in de meeste 
Zeeuwse kernen het geheel van voorzieningen, activitei-
ten en verenigingen is toegenomen. Van een verschraling 
van dorpsvoorzieningen en dorpsactiviteiten lijkt weinig 
sprake te zijn. Dat geldt ook voor de meeste kernen van 
Schouwen-Duiveland. De bevolkingsontwikkeling van de 
afgelopen jaren en de prognoses voor de nabije toekomst 
tonen echter dat het draagvlak voor veel voorzieningen 
(met name voor voorzieningen voor kinderen en jeugd) 
zodanig sterk aan het dalen is, dat sluiting in een aantal 
gevallen onvermijdelijk is.

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft daarom behoefte 
aan diepergaande kennis over de voorzieningen op en 
rond het eiland. Daarvoor zijn in 2014 inventarisatiegege-
vens bijeengebracht door ambtenaren van de gemeente 
Schouwen-Duiveland op basis van het format dat ook 
gebruikt is voor het masterplan voorzieningen Zeeuws-
Vlaanderen (Scoop, HC consultancy, 2011). 
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 Voorzieningen Schouwen-Duiveland

Het aantal geïnventariseerde maatschappelijke en commer-
ciële voorzieningen in Schouwen-Duiveland overstijgt de 
300. De verdeling van deze voorzieningen over de kernen 
komt redelijk overeen met de verdeling van de bevolking 
over de kernen. Terwijl een ruime meerderheid van de 
inwoners van Schouwen-Duiveland in de drie grootste 
kernen woont, is daar (puur kwantitatief gerekend) minder 
dan de helft van alle voorzieningen. Afgezet tegen het 
draagvlak zijn de kleine kernen daarmee ‘overbedeeld’.

De taartgrafieken laten zien dat een derde deel van de 
inwoners in Zierikzee woont en dat de drie grootste kernen 
(Zierikzee, Bruinisse en Burgh-Haamstede) een ruime meer-
derheid van 58% van de bevolking vormen. In die drie ker-
nen vinden we in totaal slechts 49% van de voorzieningen. 
 
Figuur 2: Verdeling van de voorzieningen over de kernen 

 in 2014

 

Figuur 3: Verdeling van inwoners over de kernen in 2014

Winkels, horecavoorzieningen, campings, fysiotherapeu-
ten, commercieel gedreven sport- en speelruimtes en ook 
kerken zijn in deze inventarisatie aangemerkt als commer-
ciële voorzieningen waar de gemeente weinig tot geen 
zeggenschap over heeft. Ze leveren vaak wel een duidelijke 
bijdrage aan de behoeften van inwoners. Commerciële 
voorzieningen zijn er verspreid over het eiland. Er zijn rela-
tief veel recreatieve voorzieningen in de Westhoek van het 
eiland. Commerciële voorzieningen worden hier verder niet 
beschreven. 

In het overzicht in Figuur 4 is voor elke soort maatschap-
pelijke voorziening aangegeven hoeveel er zijn in de 
gemeente en over hoeveel kernen deze voorzieningen 
zijn verdeeld. Sommige voorzieningen zijn alom aanwezig, 
andere slechts in een enkele kern. Speellocaties zijn niet in 
de figuur weergegeven, maar in elke kern is tenminste één 
speellocatie met speeltoestellen. Er zijn in totaal 95 van 
deze speelplekken variërend van 1 tot 15 speeltoestellen 
per locatie (gemiddeld 5 toestellen). Ook is er in Zierikzee 
een private speeltuin, de Mr. Breetveltspeeltuin. 

2. Maatschappelijke Voorzieningen 
 in Schouwen-Duiveland 2014 

in 2014
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De figuur laat van de andere maatschappelijke voorzienin-
gen het aantal en de spreiding over kernen zien. De blauwe 
balken geven aan hoeveel van elke soort van voorziening 
in de gemeente aanwezig is. De rode balken geven aan in 
hoeveel kernen een voorziening aanwezig is. Er zijn drie 
soorten voorzieningen die in alle 17 kernen aanwezig zijn: 
dorpshuis, thuiszorg en bibliotheek. Bibliotheekvestigingen 
zijn er in 3 kernen, de bibliobus doet de andere kernen aan. 
Thuiszorg wordt door 8 leveranciers geleverd. Alle kernen 
worden daarmee bediend. Basisscholen zijn het meest in 
aantal, maar toch niet in elke kern aanwezig. 
 
Figuur 4: Aantallen en spreiding van soorten voorzieningen

Sociaal-culturele voorzieningen

Onder deze categorie vallen welzijn, Dorpshuis/
Activiteitencentrum, Ouderencentrum, Jongerencentrum, 
Welzijn, Museum, Theater/ Dans/ Muziek, Bibliotheek, 
Speelruimte.

In elke kern van de gemeente is een buurt- of dorpshuis. 
In Zierikzee zijn er twee, een multifunctioneel centrum en 
Jannewekken, waar nu een school in huist. Er zijn grote 
verschillen in de bezettingsgraad. Van 7 dorpshuizen is de 
bezetting onbekend. Gemiddeld worden in de dorpshuizen 
waarvan de bezetting wel bekend is 436 dagdelen per jaar 
gebruikt. In de drie grootste kernen van de gemeente is een 
voorziening speciaal gericht op ontmoeting van jongeren 
onder elkaar. Daarnaast zijn er in twee kernen Jongeren 
Ontmoetings Plaatsen, Scharendijke en Noordgouwe.  

Bibliotheekvestigingen zijn er in 3 kernen, de bibliobus doet 
de andere kernen aan. De drie vestigingen tellen in 2013 
in totaal 6.347 abonnementen en 174.656 uitleningen. 
De bibliobus kent 1.196 leners, zij lenen 29.857 boeken. 
Gemiddeld zijn er in de bibliobus 85 leners per kern. 

Er zijn 11 musea verspreid over 8 kernen. In totaal wor-
den er 5 (mede) door de gemeente gefinancierd het 
Stadhuismuseum in Zierikzee en Brusea, Bewaerschole, 
Museumhaven, Streek- en Landbouwmuseum.

Kleine voorzieningen voor theater, dans en muziek zijn in 
de gemeente in Zierikzee (4) en in Renesse in het dorpshuis 
te vinden. Er zijn een muziekpodium Brogum en filmtheater 
in Zierikzee. Voor grotere voorstellingen zijn inwoners aan-
gewezen/gericht op de voorzieningen in Goes, Middelburg, 
Vlissingen en Rotterdam. 

Onderwijs en opvang

Onder deze categorie vallen Peuterspeelzaal, VVE, 
Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang, Primair 
Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Basis Onderwijs, 
Voortgezet Speciaal Onderwijs, ROC, HBO, WO, Overig.

Voorzieningen voor kinderopvang en peuterspelen zijn 
de afgelopen jaren steeds meer naar elkaar toegegroeid 
en vaak samen gegaan. Er is nog één peuterspeelzaal, in 
Burgh-Haamstede met 7 bezette kindplaatsen. Er zijn 24 
kinderdagverblijven, waarvan 9 in Zierikzee. Op 2 na wor-
den de kinderopvangaccommodaties gerund door Kibeo. 
Kinderopvangaccommodaties zijn er in 11 kernen, met 
gemiddeld 15 bezette kindplaatsen. De laagste bezetting 
vinden we in Noordwelle (3), de hoogste in Zierikzee (29).
Buitenschoolse opvang vinden we op 20 locaties in 11 
kernen. Gemiddeld worden er 18 kinderen opgevangen. 

Er zijn 29 schoolgebouwen (voor basisonderwijs) in 
Schouwen-Duiveland. Twee ervan staan leeg (ruim 1.000 
m2), waarvan het schoolgebouw in Noordwelle in 2013 nog 
13 leerlingen had, maar in 2014 is de school gesloten. Er is 
één school voor speciaal basisonderwijs met 58 leerlingen. 
In de andere schoolgebouwen verdeeld over 14 kernen zijn 
de 26 basisscholen van het eiland gevestigd. De school in 
Sirjansland is een nevenvestiging van de openbare basis-
school in Nieuwerkerk. 

Op 1 oktober 2014 telden de basisscholen in totaal 2648 
leerlingen. De gemeentelijke opheffingsnorm voor een 
basisschool is 43 leerlingen. De bevolkingsprognoses wijzen 
uit dat de komende jaren het aantal kinderen in de basis-
schoolleeftijd verder zal dalen. Stichting OBASE heeft de 
school in Noordwelle in 2014 gesloten, voor de statistiek 
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bestaat de school als nevenvestiging van de Stapelhof nog 
tot eind van het schooljaar 2014-2015 met één leerling. 
De school in Ellemeet zal in 2015 haar deuren sluiten. 
Dat betekent dat daarnaast nog scholen in vier kernen 
in de gevarenzone zitten (Brouwershaven, Ouwerkerk, 
Sirjansland, Zonnemaire). De Schouw in Brouwershaven 
wordt per 2015 samengevoegd met de PC school in 
Kerkwerve. 

Er zullen door de leerlingendaling minder klaslokalen en 
minder gebouwen nodig zijn. Uitgaande van de normen 
die gelden voor huisvesting zijn er in 2014 al 14 scholen 
met een leegstand van meer dan 100 m2. Gemiddeld is in 
die schoolgebouwen 360 m2 ruimte te veel. Twee school-
gebouwen zijn in slechte technische staat (Noordwelle, 
Zierikzee (schoolgebouw De Meie)).
 
De onderstaande tabel laat zien dat er bijna een derde loka-
len meer zijn dan er groepen zijn in de scholen. 

Tabel 1: Lokalen en groepen per school 

School Kern Lokalen Bezetting (groepen)

CBS De Schouw Brouwershaven 4 3

OBS De Schoener Brouwershaven 4 4

OBS De Meerpaal Bruinisse 8 7

CBS Op Dreef Bruinisse 7 5

Ref. Ds. P. van Dijkeschool Bruinisse 6 6

CNS Onder de Wieken Burgh-Haamstede 8 5

OBS De Kirreweie Burgh-Haamstede 10 6

OBS De Klimop Dreischor 4 4

CBS Samuël Kerkwerve 6 4

School met de Bijbel Nieuwerkerk 9 7

OBS Duiveland Nieuwerkerk 5 4

OBS De Stove Noordwelle 2 2

OBS De Oosterburcht Oosterland 8 4

Ref. Ds. Joh. Bogermanschool Oosterland 10 6

OBS ‘t Stoofje Ouwerkerk 5 3

OBS ‘t Staepelof Renesse 7 4

CBS Helchersee Scharendijke 7 4

OBS Duiveland Sirjansland 3 3

OBS Theo Thijssen (Bredeschool Noorderpolder) Zierikzee 8 5

SBO De Meie (medegebruik Voedselbank) Zierikzee 7 5

R.K. Basisschool St. Willibrordusschool Zierikzee 13 8

Beatrixschool ZMLK Zierikzee 3 2

CBS J.W. v.d. Doelschool Zierikzee 11 7

OBS Binnen de Veste Zierikzee 12 9

OBS ‘t Kofschip Zierikzee 9 6

CBS J.L. de Jongeschool Zierikzee 9 4

CBS De Zonnewijzer Zonnemaire 4 3

Totaal 155 109

Figuur 5: Leerlingenaantallen op de basisscholen 

  (teldatum 1 oktober 2014)

Er is een school voor voortgezet onderwijs in Zierikzee met 
ruim 1.000 leerlingen. De verwachting is dat het leerlingen-
aantal de komende jaren sterk zal teruglopen.
 

Er is een school voor voortgezet onderwijs in Zierikzee met 
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Ook is er beperkte mogelijkheid tot het volgen van mid-
delbaar beroepsonderwijs in Zierikzee (Scalda locatie). 
Voor het meeste middelbaar beroepsonderwijs en alle 
vormen van hoger beroepsonderwijs en universitair onder-
wijs zijn leerlingen uit Schouwen-Duiveland aangewezen 
op scholen buiten de gemeente. Het stedelijk centrum 
Middelburg/Vlissingen is daarbij het belangrijkst. Ook in 
Goes zijn onderwijsvoorzieningen waar leerlingen van 
Schouwen-Duiveland gebruik van maken. Buiten Zeeland 
zijn Middelharnis en Barendrecht de dichtst bij gelegen 
plaatsen waar leerlingen voor VO, VMBO en MBO terecht 
kunnen.

Sport

Onder deze categorie vallen zowel de binnensporten als 
buitensporten met hun specifieke voorzieningen. Over de 
bezetting van de sportaccommodaties is weinig bekend. 
Alleen van de meeste gymzalen is bekend hoeveel uren ze 
voor bewegingsonderwijs per week worden gebruikt. 
 
Tabel 2: Gebruik gymnastiekgebouwen (uren per week)

Gebouw Onderwijs

Gymzaal Zonnemaire 3,25

Gymzaal Pontes Pieter Zeeman 129

Gymzaal/sportzaal Oosterland 18,25

Gymzaal Mulockstraat/Grachtweg 16

Gymzaal Nieuwerkerk 16

Gymzaal Kerkwerve 5

Gymzaal/Sportcentrum Burgh-Haamstede/
Westenschouwen

13,75

Gymzaal Dreischor 9,5

Gymzaal/sportzaal “De Vanger” Bruinisse 20,25

Gymzaal Brouwershaven 10,75

Gymzaal/Dorpshuis De Putmeet 5,75

Gymzaal/Dorpshuis Noordgouwe 0

Gymzalen/Sportcentrum Sportblok 
Zierikzee

22,75

Voetbalclubs zijn er in 11 kernen. Er wordt gespeeld op 
22 wedstrijdvelden en 10 trainingsvelden. In Zonnemaire 
is nog een sportveld dat eerst een voetbalveld was. De 
voetbalvereniging Zonnemaire is gefuseerd met de club 
uit Dreischor en men voetbalt nu daar. Deze ontwikke-
lingen gaan door. Ook clubs in Nieuwerkerk, Oosterland, 
Dreischor en Ouwerkerk zijn met elkaar in gesprek om 

de samenwerking te intensiveren. In 12 kernen is een ijs-
baan. In 8 kernen zijn tennisbanen. Accommodaties voor 
Korfbal, Atletiek en Hockey zijn uitsluitend in Zierikzee. In 
Nieuwerkerk en in Zierikzee is een zwembad. In Zierikzee 
en in Burgh-Haamstede zijn sportcentra.

Zorg

Zorg (en welzijn) is een omvangrijke en complexe maat-
schappelijke sector. Er zijn erg veel verschillende organisa-
ties bezig met het organiseren en verlenen van diensten op 
dit terrein. Voor de inventarisatie is niet alleen gekeken naar 
hetgeen binnen de gemeente aanwezig is, maar ook naar 
de voorzieningen buiten de gemeente. Voor een belangrijk 
deel van specialistische of hoogwaardige zorg zijn inwoners 
van Schouwen-Duiveland afhankelijk van of maken gebruik 
van voorzieningen elders (Goes, Middelburg, Dirksland, 
Rotterdam, Antwerpen etc.). Dat brengt het aantal voor-
zieningen dat is opgenomen in de inventarisatie op meer 
dan 120. Daarvan zijn er 20 buiten de gemeente gevestigd.
De voorzieningen die binnen de gemeente een ves-
tiging hebben zijn: huisartsen (14), Tandartsen (9), 
Apotheek (2 + 7 bij huisartsen), Fysio-/Oefentherapeut 
(16), Activiteitenruimte, Consultatiebureaus (3), JGZ, 
Woonzorgcomplexen (10), Thuiszorg, Bijzondere woon-
vormen, Dagverzorging/-besteding/activiteitenruimte (9), 
Ziekenhuislocaties (2), Overig (7). Verder zijn nog 22 zorg-
aanbieders en leveranciers en verenigingen benoemd in de 
inventarisatie, waarvan 16 in Zierikzee. 

Bereikbaarheid

Om inwoners en bezoekers goed in staat te stellen de din-
gen te doen die zij willen of moeten doen, moet niet alleen 
naar aanwezigheid van voorzieningen gekeken worden, 
maar ook naar de bereikbaarheid. De bereikbaarheid wordt 
steeds belangrijker vanwege maatschappelijke trends als 
schaalvergroting, verhoogde automobiliteit en digitale 
communicatie. Deze laatste ontwikkelt zich snel en biedt 
inwoners steeds meer mogelijkheden om vanuit huis hun 
zaken en diensten te regelen.   
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Per 1 maart 2015 gaat een nieuwe concessie voor het 
Zeeuwse Openbaar Vervoer in. Uitgangspunt voor deze 
nieuwe concessie is de bezuiniging van 25% op het bud-
get en de wens om het vervoer af te stemmen op de vraag 
(en daarmee het voorkomen dat er lege bussen rijden). 
In Zeeland wordt door de nieuwe vervoerder Connexxion 
voorzien in een kernnet, spitsnet, scholierennet en toe-
ristennet. Dit grofmazige netwerk van lijnen zorgt voor 1 
maart 2015 voor het vervoeren van 95% van de huidige 
bezoekers. Waar er buslijnen vervallen en in de avond 
uren de bussen op het vaste net niet rijden, wordt een zg. 
haltetaxi ingezet. Deze haltetaxi zorgt ervoor dat reizigers 
van een halte in de buurt vervoerd worden naar het dichtst-
bijzijnde aansluitknooppunt. De bereikbaarheid van de 
verschillende kernen op Schouwen-Duiveland lijkt hiermee 
in voldoende mate gedekt. 

Overig

Onder deze categorie vallen hulpdiensten en politie. Er 
zijn in 9 kernen brandweerposten, één politiebureau 
gesteund door een politiepost in Renesse gedurende de 
zomermaanden. Bij de huisartsenpost in Zierikzee is een 
ambulancepost. Er is een nieuwe ambulance post in Burgh-
Haamstede.
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In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op veranderingen in 
voorzieningen en draagvlak in de bevolking voor de voor-
zieningen. Voor ontwikkelingen in de bevolking kijken we 
naar de ontwikkeling 2002-2014, bij de ontwikkelingen in 
het voorzieningenniveau wordt daarbij ook nog een verge-
lijking met 2009 gemaakt. 

Verandering in inwonersaantallen

Tussen 2002 en 2014 is het aantal inwoners in de gemeen-
te met bijna 700 gedaald van 34.500 naar 33.800. In 
Burgh-Haamstede en Oosterland trad de meeste krimp op.
 
Figuur 6: Inwoneraantallen in de kernen van 

  Schouwen-Duiveland

In vijf kernen is het aantal inwoners in de afgelopen 12 
jaar toch nog gestegen, met Zierikzee als grootste stijger. 
In de verhouding tussen de kernen wat betreft inwonertal 
is weinig veranderd. Zierikzee is met ruim 11.000 inwoners 
veruit de grootste kern, daarna volgen Bruinisse en Burgh-
Haamstede met rond de 4.000 inwoners. Oosterland en 
Nieuwerkerk zijn kernen met iets meer dan 2.000 inwo-
ners. De andere kernen zijn (beduidend) kleiner dan 2.000 
inwoners. 

Niet alleen de omvang van de totale bevolking verschilt per 
kern, maar ook de samenstelling naar levensfase en daar-
mee het draagvlak voor voorzieningen die zich meer richten 
op specifieke levensfasen. De samenstelling van de kernen 
naar levensfase (Figuur 7) laat zien dat Burgh-Haamstede 
verreweg de meest vergrijsde kern is, terwijl in Nieuwerkerk 
en Oosterland relatief de meeste jonge mensen wonen. 
Het draagvlak voor levensfase gerichte voorzieningen is 
uiteraard afhankelijk van de aantallen mensen en niet van 
percentages, maar de figuur geeft wel accenten per kern 
aan, waarmee in de planning van voorzieningen rekening 
gehouden kan worden. 
 

3. Vanuit 2014 terugblikken 
 naar 2002 en 2009
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Figuur 7: Bevolkingssamenstelling kernen van 

  Schouwen-Duiveland 2014

Veranderende bevolkingssamenstelling

In 12 jaar tijd is de samenstelling van de bevolking in de 
kernen van Schouwen-Duiveland behoorlijk veranderd. De 
belangrijkste verandering is de groei van het aantal 60+ers. 
Inmiddels is een derde deel van alle inwoners ouder dan 60 
jaar. Daarnaast heeft ook een sterke ontgroening plaatsge-
vonden. Het aantal kinderen onder de 15 jaar daalde van 
6.100 naar 5.100. 

De vergrijzing en ontgroening per kern is in figuur 8 zicht-
baar gemaakt. De omvang van de bollen representeert de 
omvang van de bevolking in een kern.

De kleine kernen hebben te maken gehad met de sterkste 
ontgroening. Ellemeet is daarop een uitzondering. Samen 
met Nieuwerkerk vormen ze de enige twee kernen waar 
het aandeel kinderen is toegenomen. Ellemeet is bovendien 
bijzonder omdat daar als enige kern ook het aandeel oude-
ren is afgenomen. De sterkste vergrijzing is opgetreden in 
Serooskerke en Burgh-Haamstede.

Figuur 8: Verandering percentages jongeren 0-15 en ouderen 60+ in de bevolking tussen 2002 en 2014 (procentpunten)
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Verandering in voorzieningenniveau

In de sociale structuurschets Schouwen-Duiveland (Scoop, 
2002) zijn beschrijvingen gemaakt van de 17 kernen in de 
gemeente. Daarin werd het voorzieningenniveau in de ker-
nen als volgt getypeerd:

Tabel 3: Typering voorzieningenniveau 2002

Zeer uitgebreid Zierikzee

Veel Bruinisse, Burgh-Haamstede, 
Nieuwerkerk, Oosterland, Renesse, 
Scharendijke 

Redelijk Brouwershaven, Zonnemaire

Beperkt Dreischor, Kerkwerve, Noordgouwe, 
Ouwerkerk

Weinig Ellemeet, Noordwelle, Serooskerke, 
Sirjansland

In 2009 is de sociale infrastructuur, met daarbij het voor-
zieningenniveau en de bereikbaarheid van de centrumkern 
Zierikzee per kern geïnventariseerd en gescoord op een 
schaal van 0-10 voor de Sociale staat van Zeeland (Scoop, 
2009). Brouwershaven valt op als kern die in 2009 in de 
ranglijst stijgt ten opzichte van 2002. Kerkwerve behoort 
in 2009 tot de kernen met de minst omvangrijke sociale 
infrastructuur. Verder zijn de verhoudingen tussen de ker-
nen vrijwel gelijk gebleven.

Sociale 
infrastructuurscore 2009

T.o.v. Gemeentelijk 
gemiddelde 2009

Ontwikkeling SI-score 
2009-2013

Zierikzee 9.8 ++ 0

Bruinisse 9 + ++

Brouwershaven 8.9 + +++

Burgh-Haamstede 8.9 + ++

Oosterland 8.8 + +

Nieuwerkerk 8.7 + +

Renesse 8.7 + +

Scharendijke 8.2 + +++

Dreischor 7.1 0 +++

Noordgouwe 7.1 0 0

Ouwerkerk 6.8 0 +++

Zonnemaire 6 - ++++

Kerkwerve 5.7 - +++++

Ellemeet 5.4 -- -

Noordwelle 4.9 -- +

Serooskerke 4.4 -- +++

Sirjansland 4 -- ++++++

In 2013 is voor de Staat van Zeeland opnieuw gekeken naar 
de sociale infrastructuur in de kernen en is gescoord of er 
ontwikkeling was op de diverse gebieden. De plussen en 
minnen in de tabel geven een beeld van de ontwikkeling 
van de kernen. Daaruit blijkt dat uitsluitend Ellemeet (min-
der verenigingen) per saldo te maken heeft gehad met een 
afname van de sociale infrastructuur (SI). Sirjansland heeft 
de meeste plussen (o.a. verenigingsleven, kinderopvang, 
vervoer).  

Ontwikkelingen in dagpaden en leefpaden

Dagpaden
Dagpaden van mensen zijn afhankelijk van de activiteiten 
die mensen ondernemen en de plekken waar die activitei-
ten plaatsvinden. Niet in elke levensfase onderneemt men 
dezelfde activiteiten. Een kind gaat naar school en een 
volwassene naar het werk. De bereikbaarheid van school 
en werk vanuit huis zijn belangrijke voorwaarden om in een 
omgeving goed te kunnen wonen. Zo blijkt uit onderzoek 
van de jeugdmonitor ook steeds weer dat de nabijheid van 
een basisschool een erg belangrijk schoolkeuzemotief is. 

Tabel 4: Sociale infrastructuur (verenigingen en voorzieningen) 2009 en 2013
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Ouders van (jonge) kinderen moeten vaak veel dagpaden 
combineren. Van huis naar werk, de kinderen naar school 
brengen, naar de sportclub, de zorgbehoevende vader of 
moeder mantelzorg verlenen etc. Niet voor niets wordt 
deze fase het spitsuur van het leven genoemd (30-60 jaar). 

Van de inwoners van 16 jaar en ouder in Schouwen-
Duiveland heeft 85% altijd de beschikking over een auto 
en is dus volledig automobiel. Dat betekent dat voor deze 
inwoners alle voorzieningen op het eiland binnen een 
half uur zijn te bereiken. Voor de 12% die niet over een 
auto beschikt kan het bereiken van een voorziening meer 
tijd kosten. Zo kost een centrumvoorziening bezoeken in 
Zierikzee voor een fietsende inwoner uit Burg-Haamstede 
bijna een uur, vanuit Bruinisse heeft iemand daar drie kwar-
tier voor nodig (zonder trapondersteuning). 

 

In de volgende figuur zijn de dagpaden zichtbaar gemaakt 
voor de dagelijkse boodschappen op basis van de gegevens 
van de Sociale Staat van Zeeland 2009. Zierikzee komt naar 
voren als de duidelijkste centrumkern. 
 

Figuur 9: Gerichtheid op kernen, gebruik winkels dagelijkse  

  boodschappen 2009

Wat betreft het basisonderwijs zijn de meeste kernen 
nog ‘zelfvoorzienend’. Er lopen slechts enkele belang-
rijke dagpaden naar Zierikzee, Bruinisse en Renesse en 
Brouwershaven. 
 
Figuur 10: Gerichtheid op kernen, gebruik basisonderwijs 

   2009

Voor sport is Zierikzee duidelijk de centrumkern. 
 
Figuur 11: Gerichtheid op kernen, gebruik sportvoorzien-

   ingen 2009

In de Staat van Zeeland 2013 zijn dezelfde vragen gesteld 
over de gerichtheid op de eigen en andere kernen van 
de gemeente. Er zijn (nog) geen gegevens bekend per 
afzonderlijke kern. In de tabel is voor Zierikzee, Bruinisse 
en de overige kernen aangegeven dat met uitzondering 
van Bruinisse slechts een minderheid een gerichtheid op de 
eigen kern/wijk vertonen.



53

17

 Voorzieningen Schouwen-Duiveland

Tabel 5 Gerichtheid op de eigen kern/wijk (percentages)

bood-
schappen

basisschool sport

matig stedelijk***

Zierikzee 48 29 13

weinig stedelijk**

Bruinisse 82 47 57

niet stedelijk*

overige kernen 51 32 30

Voor een aantal voorzieningen is per kern op basis van CBS 
gegevens de gemiddelde afstand die inwoners van een 
woonplaats moeten afleggen om bij een voorziening te 
komen in kaart gebracht.

De aanwezigheid van een huisartsenpost uitsluitend in 
Zierikzee geeft goed aan waar de bereikbaarheidscontou-
ren liggen in de gemeente. Aan de randen van het eiland 
loopt de gemiddelde afstand op tot boven de 10 km. 
Diezelfde contour is er voor de ziekenhuisfunctie.

Voor kinderdagverblijven moeten inwoners van drie kernen 
gemiddeld (iets) meer dan 4 km reizen. 

De aanwezigheid van een direct op consumenten met 
dagelijkse behoeften gerichte voorziening als een grote 
supermarkt in zowel Zierikzee, Renesse, Burgh-Haamstede, 
Brouwershaven als Oosterland geven goed weer hoe de 
afstanden worden verkleind als gevolg van aanwezig 
draagvlak. Dat draagvlak wordt in de Westhoek duidelijk 
mede gevormd door de aanwezigheid van toeristen.
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Basisscholen zijn nu in twee kernen op een afstand tussen 
3-4 km. 

De aanwezigheid van een bibliotheek in Zierikzee, Burgh-
Haamstede en Bruinisse geeft inzicht in de bereikbaarheid 
wanneer een voorziening uitsluitend in de drie grootste 
kernen aanwezig is. Voor Brouwershaven (10 km) en 
Zonnemaire (9 km) geeft dat gemiddeld de grootste reis-
afstanden.

Leefpaden
Leefpaden zijn de wegen die mensen door hun leven 
maken. In de verschillende fasen van het leven maken 
mensen vaak ook van verschillende voorzieningen gebruik. 
Jongeren gaan naar school, in de middenleeftijden is het 
hebben van werk erg belangrijk en ouderen gaan wat vaker 
naar de dokter. De trend in de veranderende levenspaden 
is, zoals aan het begin van het hoofdstuk is beschreven, dat 
stedelijke centra daarbij een steeds belangrijkere rol spelen. 
Zierikzee heeft als stadje slechts een matige stedelijkheid. 
En de plattelandsgemeente Schouwen-Duiveland kan niet 
voor alle leeftijdsfasen alle voorzieningen zelfstandig op 
haar grondgebied organiseren. 

Voor Schouwen-Duiveland is het belangrijk goede aanslui-
ting bij een stedelijk centrum te houden, zodat ook daarin 
goede voorwaarden voor leefbaarheid worden gecreëerd. 
Middelburg/Vlissingen is in Zeeland het enige gebied dat 
voldoet aan de Europese definitie van een stedelijk centrum 
(minimaal 50.000 inwoners en een bewonersdichtheid van 
meer dan 1500 inwoners per km2). In de Zeeuwse context 
is samenwerking noodzakelijk om voor de regio een zekere 
stedelijke aantrekkelijkheid te organiseren. De demografi-
sche trend is dat jongeren in toenemende mate uit Zeeland 
vertrekken en vaker niet meer terugkomen. Ook de stroom 
“Drentenierders’ is de laatste jaren opgedroogd. Deze 
‘Drentenierders’ zijn ouderen die vlak voor of na hun pensi-
onering naar de kuststreek komen om daar in de levensfase 
van actieve ouderdom van de omgeving te genieten. Hier 
liggen belangrijke opgaven voor alle Zeeuwse gemeenten 
om op dit dossier een goed antwoord te formuleren.
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Trends en ontwikkelingen

Voorspellen hoe mensen in de toekomst zullen handelen 
is bijzonder lastig. Wie had 15 jaar geleden bijvoorbeeld 
gedacht dat het gebruik van internet en smartphones een 
enorm grote vlucht zou hebben genomen. Zodanig dat 
dorpse voorzieningen als bankfilialen en telefooncellen 
inmiddels nagenoeg overbodig en zeker onrendabel zijn. 
Het wonen op het platteland wordt door toenemende 
mobiliteit en gebruik van de digitale snelweg ook steeds 
minder afhankelijk van aanwezige voorzieningen. De vlucht 
die de mogelijkheden van thuiswerken neemt maakt ook 
het wonen op het platteland en werken in de stad nog 
beter mogelijk.

Het dorp waarin inwoners werken, wonen én leven op 
een schaal van een of hooguit enkele vierkante kilometers 
bestaat al een tijd niet meer. Kleine dorpen transformeer-
den van autonome dorpen naar pure woondorpen. Uit de 
analyses van de Staat van Zeeland blijkt dat er ook geen 
directe relatie is tussen de ervaren leefbaarheid en de aan-
wezigheid van voorzieningen in een kern (Van der Wouw, 
2014). De ervaren leefbaarheid in kernen met weinig 
voorzieningen is vaak zelfs hoger dan in kernen met veel 
voorzieningen. Steeds meer gezinnen die kiezen bewust 
voor het wonen in rust en ruimte en realiseren zich dat dit 
gepaard gaat met weinig voorzieningen in de eigen kern. 

Grote dorpen en stedelijke centra nemen belangrijke taken 
over. Voorzieningen voor hoger onderwijs, ziekenhuiszorg, 
grote culturele- en sportvoorzieningen etc. zijn na al uitslui-
tend in stedelijke centra te vinden.

Aan de andere kant zien we dat het platteland sterk ont-
groent en vergrijst. De algemene trend is dat steeds meer 
mensen kiezen voor het leven in de stad. Inmiddels woont 
meer dan de helft van de wereldbevolking in steden en 
de verwachting is dat die trend sterker zal doorzetten. 
Bedrijven worden steeds meer ‘footloose’ en kiezen in toe-

nemende mate voor omgevingen waar zij én veel kanten én 
veel personeel kunnen vinden. Vooral bedrijven die hoog-
geschoold personeel vragen verplaatsen meer en meer naar 
stedelijke agglomeraties. Jongeren uit plattelandsgemeen-
ten vertrekken steeds vaker om opleidingen in grote steden 
te volgen en komen minder vaak terug dan in het verleden. 
Als gevolg daarvan krijgt het platteland in toenemende 
mate met dalende aantallen inwoners te maken en daar-
mee ook een verminderd draagvlak voor voorzieningen. Dit 
betekent dat in de planning van voorzieningen het kleine 
dorp niet meer het centrale oriëntatiepunt kan zijn.

Inwoners verdeling over de kernen en 
prognose 

Prognoses voor de toekomstige ontwikkeling van de bevol-
king worden berekend op basis van verwachtingen ten 
aanzien van geboorte, sterfte en migratie. Geboorte en 
sterfte zijn vaak goed in te schatten, zeker als het op de 
schaal van gemeenten of provincies gebeurt. Het inschatten 
van de migratie is moeilijker, zeker op lagere schaalniveaus 
(lager dan provinciaal niveau). Dan gaat het om de inschat-
ting van waar mensen willen wonen. In het verleden is in 
de prognosemodellen altijd sterk geleund op (geplande) 
woningbouw. Dat was in de veronderstelling dat meer 
woningen zouden leiden tot meer inwoners. Die relatie 
was er zeker in de tijden van woningnood, gezinsverdun-
ning en individualisering. De relatie tussen woningbouw en 
inwonersaantallen is in veel gebieden buiten de Randstad 
al een tijdlang niet meer aanwezig. De oorzaken daarvan 
zijn te vinden in de maatschappelijke trend van verstede-
lijking, een te optimistisch bouwbeleid in niet stedelijke 
gebieden en crisis in de woningbouw. Dit maakt het doen 
van voorspellingen erg complex. Uitkomsten op de lagere 
niveaus dienen altijd met de nodige voorzichtigheid te 
worden bekeken. Ze zijn te beschouwen als indicaties waar 
op basis van trends van de laatste jaren de ontwikkeling 
toe zou leiden.

4. Kijken naar de toekomst
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SCOOP hanteert sinds 2009 een model waarbij de provin-
ciale Zeeuwse bevolkingsprognose voor de gemeenten in 
Zeeland het uitgangspunt is voor berekeningen wat er op 
kernniveau kan gebeuren. Op basis van de bevolkingssa-
menstelling en ontwikkeling in de kernen van de afgelopen 
jaren wordt een vooruitberekening gemaakt. 
 
Figuur 12: Trends in de bevolkingsontwikkeling Schouwen-

   Duiveland per levensfasen 2013-2018 (index: 

  2013=100)

Figuur 12 laat de trends per levensfase zien berekend tot 
2018. Vergrijzing en ontgroening in Schouwen-Duiveland 
zullen doorzetten. Met name het aantal mensen in de 
leeftijd van gezinsvorming (30-45 jaar) zal afnemen en het 
aantal 80+ers zal behoorlijk stijgen. Dit geeft een beeld van 
de ontwikkeling van het draagvlak voor leeftijdsspecifieke 
voorzieningen. Deze trends zien we in alle kernen ook weer 
terug. 

Figuur 12 laat de prognose per kern zien en de verdeling 
per leeftijdsfase. Burgh-Haamstede zal nog meer uitge-
sproken de kern worden met ouderen, terwijl Oosterland 
en Nieuwerkerk meer uitgesproken de kernen met jonge 
inwoners worden.

De trend van vergrijzing hoeft overigens niet te betekenen 
dat de (auto)mobiliteit zal afnemen en daarmee de afhan-
kelijkheid van voorzieningen in de eigen kern. Steeds meer 
ouderen blijven tot op hoge leeftijd auto rijden, terwijl de 
elektrische fiets almaar aan populariteit wint. De dagelijkse 
actieradius van mensen (ook met beperkingen) wordt hier-
door sterk opgerekt. De verwachting is dat de ontwikkeling 
van de zelfrijdende auto snel zullen gaan en de actieradius 
en mobiliteit, ook van oudere mensen, in de komende 10 
jaar sterk zal vergroten. 
 

Figuur 13: Bevolkingsprognose 2020 (Bron: SCOOP, 2013)
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De inventarisatie van voorzieningen in de gemeente en de 
ontwikkelingen tussen 2002 en 2014 leveren het beeld 
op van een gemeente waarin voorzieningen nog sterk zijn 
verspreid. Weliswaar is Zierikzee al jarenlang als centrum-
kern voor eilandelijke voorzieningen benoemd, de kleine 
kernen zijn in verhouding tot het draagvlak van inwoners 
waarover zij beschikken sterk overbedeeld. En ondanks 
maatschappelijke trends van vergrote mobiliteit, opschaling 
van voorzieningen, bezuinigingen etc. is de sociale infra-
structuur in de loop der jaren ook in de kleine kernen niet 
veel veranderd. 

Dit roept in weerwil van het gekozen beleid het beeld op 
van een praktijk die er op gericht is zoveel mogelijk voorzie-
ningen ook in de kleinste kernen zo lang mogelijk in stand 
te houden. Pas als het draagvlak echt door de bodem zakt 
(Bijvoorbeeld 13 leerlingen in de basisschool in Noordwelle) 
wordt een voorziening gesloten. 

 

De voorspellingen over de bevolkingsontwikkeling in de 
kernen van de gemeente wijzen de komende jaren op 
een verdere vergrijzing en ontgroening. Dat betekent dat 
de verspreide kleinschalige voorzieningen voor de jonge 
leeftijdsfasen (nog) meer aan draagvlak verliezen en in 
meerdere gevallen ook door de bodem zullen zakken. In 
kinderopvang, basisonderwijs, sport komen de voorzienin-
gen sterk onder druk te staan. De analyse van het gebruik 
van deze voorzieningen wijst er op dat veel inwoners van 
de kleine kernen hiervoor al gericht zijn op grotere kernen 
in hun omgeving. 

Voor de voorzieningen specifiek gericht op oudere leeftijds-
fasen ontstaat juist meer draagvlak. Belangrijk voor oude-
ren zijn zorg- en welzijnsvoorzieningen. Vooral ouderen 
hebben vaker moeite met het zelfstandig kunnen uitvoeren 
van het huishouden, persoonlijke verzorging, geldzaken en 
sociale contacten. De zorgsector is sterk in verandering. 
Gemeenten krijgen daarin een grotere taak. De bedoeling 
is om de zorg zo in te richten dat mensen zo lang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. Dit sluit aan bij het beleid zoals 
is geformuleerd in ‘Tij van de toekomst’. 

Omslag in beleid

De inventarisatie laat goed zien dat de gemeente voor een 
belangrijk deel nog een omslag moet maken van het steu-
nen van een praktijk die stuurt op zoveel mogelijk sprei-
ding en behoud van voorzieningen naar een beleid en een 
praktijk die stuurt op een zo goed mogelijke en duurzame 
spreiding, aansluitend bij (toekomstig) draagvlak, dag-
paden en behoeften van gebruikers. Daarbij zijn scherpe 
keuzes onvermijdelijk.

5. Conclusies ten behoeve van 
 strategische keuzes
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De aantrekkelijkheid van het eiland voor toeristen geeft een 
aantal voorzieningen op het terrein van sport en recreatie 
(tennisbanen, zwembaden e.d.) en winkels meer mogelijk-
heden. Voor de commerciële recreatieondernemers zal de 
toerist voorop staan en minder de inwoner. De inwoner 
profiteert wel van deze voorzieningen en de ondernemers 
kunnen buiten het toeristenseizoen terugvallen op inwo-
ners. Overleg tussen recreatieondernemers en de gemeente 
over planning van dit soort voorzieningen, waarbij privaat 
geld en gemeenschapsgeld gezamenlijk worden ingezet, 
kan bijdragen aan een steviger en duurzamer voorzienin-
genniveau op het eiland. 

Veel voorzieningen waarvoor vroeger gereisd moest wor-
den (zoals het gemeenteloket of winkels) zijn nu tevens 
digitaal operationeel en bij goede internetverbindingen ook 
tot in de grootste uithoeken van de gemeente bereikbaar 
‘vanuit de luie stoel’. In de meeste kernen zijn inmiddels 
ook openbare wifi-spots aanwezig, waardoor de digitale 
bereikbaarheid voor zover mensen die niet zelf willen of 
kunnen organiseren in de kernen geborgd is. 

Digitalisering maakt dat voorzieningen in de gemeenschap-
pen heel andere invullingen en functies (kunnen) krijgen. 
Ook kunnen er nieuwe (multifunctionele) dorpsvoorzienin-
gen ontstaan uit initiatieven van inwoners. 

De gemeente doet er goed aan om ook dan vanuit de basis-
filosofie van duurzaamheid, kwaliteit en bereikbaarheid die 
spreekt uit de beleidslijnen van ‘Tij van de toekomst’ haar 
keuzes scherp te (blijven) maken. De transitie van de hui-
dige situatie naar een optimale toekomstige situatie zal 
met de nodige praktische hobbels te maken krijgen, maar 
als sturingsfilosofie dient het een standvastig roer te zijn. 
 

Bereikbaarheid en draagvlak als plannings-
instrument

De geografie (bereikbaarheid) en demografie (draagvlak) 
van Schouwen-Duiveland moeten daarbij leidend zijn voor 
het maken van die keuzes. Geografisch en demografisch is 
Zierikzee de plek waarin draagvlak en bereikbaarheid het 
meest samenvallen. De verschillende plaatjes van bereik-
baarheid laten zien dat de voorzieningen die om nabijheid 
vragen (zoals kinderopvang, basisonderwijs en winkels voor 
dagelijkse boodschappen) voor leefbaarheidsproblemen 
kunnen zorgen als zij uitsluitend in Zierikzee aanwezig 
zouden zijn. De tijd die nodig is om van de westkust of 
de oostelijke punt van het eiland naar het centrum van 
Zierikzee te fietsen is daar te lang voor. 

Bruinisse en Burgh-Haamstede liggen op de uiteinden van 
het eiland en zijn na Zierikzee met afstand de grootste 
kernen (4.000+). Zij kunnen daarom perfect als satellieten 
van Zierikzee fungeren. Bij een infrastructuur voor voorzie-
ningen gebaseerd op deze drie kernen is de bereikbaarheid 
binnen enkele kilometers voor alle inwoners van het eiland 
geborgd. Andere kernen kunnen als zij daar voldoende 
draagvlak en steun vanuit de dorpsgemeenschap voor 
vinden op eigen kracht voorzieningen ontwikkelen. Als 
met deze nieuwe voorzieningen ook goede oplossingen 
gevonden worden voor het zo dicht mogelijk bij of aan huis 
realiseren van zorg verdient het de steun van de gemeente.

Dit zou echter niet ten koste mogen gaan van de kracht 
en kwaliteit van de door de overheid (mede) gefinan-
cierde voorzieningen in de centrumkern en de satellieten. 
Daartegenover zal de gemeente wel een uitstekend bereik-
baarheidsplan moeten opstellen. Hierbij kan digitale com-
municatie een cruciale rol spelen (bijvoorbeeld zoals een 
taxidienst als Uber dit doet).
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In deze bijlage vindt u een nadere toelichting van de lasten en baten voor de verschillende f 
voorzieningen.

Financieringsstromen

In de nota gaan wij uit van een viertal categorieën: activiteiten, subsidie van stenen exploitatie van stenen 
en eigendom van stenen. Deze zijn tot stand gekomen vanuit diverse � nancieringsstromen die in de 
gemeentelijke begroting zijn opgenomen.

Financieringsstroom     Categorie

gemeenschappelijke regelingen     activiteiten (zelf / inkoop / subsidie)
activiteitensubsidies       activiteiten (zelf / inkoop / subsidie)
overige lasten en baten       activiteiten (zelf / inkoop / subsidie)

subsidie van huisvestingslasten    subsidie van stenen

beheerskosten      exploitatie van stenen
overige investeringswerken     exploitatie van stenen
huurlasten en – baten      exploitatie van stenen

onderhoud gebouwen       eigendom van stenen
kapitaallasten        eigendom van stenen

Hieronder vindt u een nadere toelichting op de verschillende � nancieringsstromen.

Activiteiten (zelf / inkoop / subsidie)

De totale lasten voor gemeenschappelijke regelingen (GR’en) komen uit op € 850.000. GR’en die 
onder de maatschappelijke voorzieningen zijn gerangschikt betre� en het Samenwerkingsverband 
Welzijnszorg Oosterschelderegio, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (onderdeel 
jeugdgezondheidszorg), de Zeeuwse Muziekschool en Leerplicht.

Bijlage 4: Financiën – nadere 
toelichting baten en lasten
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Bijlage 4 Financiën – nadere toelichting baten en lasten 
 
In deze bijlage vindt u een nadere toelichting van de lasten en baten voor de verschillende maatschappelijke 
voorzieningen. 
 
 
Financieringsstromen 
 
In de nota gaan wij uit van een viertal categorieën: activiteiten, subsidie van stenen exploitatie van stenen en 
eigendom van stenen. Deze zijn tot stand gekomen vanuit diverse financieringsstromen die in de gemeentelijke 
begroting zijn opgenomen. 
 
  Financieringsstroom          Categorie 

 
gemeenschappelijke regelingen          activiteiten (zelf / inkoop / subsidie) 
activiteitensubsidies              activiteiten (zelf / inkoop / subsidie) 
overige lasten en baten             activiteiten (zelf / inkoop / subsidie) 
 
subsidie van huisvestingslasten        subsidie van stenen 
 
beheerskosten            exploitatie van stenen 
overige investeringswerken          exploitatie van stenen 
huurlasten en – baten            exploitatie van stenen 
 
onderhoud gebouwen              eigendom van stenen 
kapitaallasten                eigendom van stenen 

 
Hieronder vindt u een nadere toelichting op de verschillende financieringsstromen. 
 
Activiteiten (zelf / inkoop / subsidie) 
 

 
 
De totale lasten voor gemeenschappelijke regelingen (GR’en) komen uit op € 850.000. GR’en die onder de 
maatschappelijke voorzieningen zijn gerangschikt betreffen het Samenwerkingsverband Welzijnszorg 
Oosterschelderegio, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (onderdeel jeugdgezondheidszorg), de 
Zeeuwse Muziekschool en Leerplicht. 
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In 2015 verstrekken wij binnen het onderdeel maatschappelijke voorzieningen € 3,3 miljoen aan subsidies 
waarbij wij de huisvestingslasten eruit ge� lterd hebben. Ondanks dat laatste ligt dit bedrag hoger dan 
voor het subsidieprogramma 2015 is begroot. Dit ligt met name aan de niet in het subsidieprogramma 
opgenomen bijdrage die wij verstrekken voor Sportblok. Daarnaast is vanwege de privatisering van 
stadhuismuseum geanticipeerd op de subsidieverstrekking per 2016. Andere grote subsidieverkrijgers 
zijn de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio, Bibliotheek Oosterschelde en de 
Stichting Dorps- en Gemeenschapshuizen.

Hoewel dit onderscheid niet blijkt uit onze begroting, hebben we mede aan de hand van de ingediende 
begrotingen van subsidieaanvragers gekeken welke deel van de subsidie deze aanvragers denken aan 
te wenden voor huisvestingslasten. We hebben hierbij gelet op de aanvragers die meer dan € 25.000 
aanvragen. Gelet op het aantal subsidieaanvragers zou het anders te bewerkelijk zijn deze actie uit te 
voeren. We zien hierbij de hoogste bijdragen aan Sportblok, de dorpshuizen en de bibliotheken. 
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In 2015 verstrekken wij binnen het onderdeel maatschappelijke voorzieningen € 3,3 miljoen aan subsidies waarbij 
wij de huisvestingslasten eruit gefilterd hebben. Ondanks dat laatste ligt dit bedrag hoger dan voor het 
subsidieprogramma 2015 is begroot. Dit ligt met name aan de niet in het subsidieprogramma opgenomen bijdrage 
die wij verstrekken voor Sportblok. Daarnaast is vanwege de privatisering van stadhuismuseum geanticipeerd op de 
subsidieverstrekking per 2016. Andere grote subsidieverkrijgers zijn de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn 
Oosterschelderegio, Bibliotheek Oosterschelde en de Stichting Dorps‐ en Gemeenschapshuizen. 
 
 

 
 
Hoewel dit onderscheid niet blijkt uit onze begroting, hebben we mede aan de hand van de ingediende begrotingen 
van subsidieaanvragers gekeken welke deel van de subsidie deze aanvragers denken aan te wenden voor 
huisvestingslasten. We hebben hierbij gelet op de aanvragers die meer dan € 25.000 aanvragen. Gelet op het aantal 
subsidieaanvragers zou het anders te bewerkelijk zijn deze actie uit te voeren. We zien hierbij de hoogste bijdragen 
aan Sportblok, de dorpshuizen en de bibliotheken.   
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In 2015 verstrekken wij binnen het onderdeel maatschappelijke voorzieningen € 3,3 miljoen aan subsidies waarbij 
wij de huisvestingslasten eruit gefilterd hebben. Ondanks dat laatste ligt dit bedrag hoger dan voor het 
subsidieprogramma 2015 is begroot. Dit ligt met name aan de niet in het subsidieprogramma opgenomen bijdrage 
die wij verstrekken voor Sportblok. Daarnaast is vanwege de privatisering van stadhuismuseum geanticipeerd op de 
subsidieverstrekking per 2016. Andere grote subsidieverkrijgers zijn de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn 
Oosterschelderegio, Bibliotheek Oosterschelde en de Stichting Dorps‐ en Gemeenschapshuizen. 
 
 

 
 
Hoewel dit onderscheid niet blijkt uit onze begroting, hebben we mede aan de hand van de ingediende begrotingen 
van subsidieaanvragers gekeken welke deel van de subsidie deze aanvragers denken aan te wenden voor 
huisvestingslasten. We hebben hierbij gelet op de aanvragers die meer dan € 25.000 aanvragen. Gelet op het aantal 
subsidieaanvragers zou het anders te bewerkelijk zijn deze actie uit te voeren. We zien hierbij de hoogste bijdragen 
aan Sportblok, de dorpshuizen en de bibliotheken.   
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Dit betreffen budgetten die niet vasthangen aan activiteiten die onder gemeenschappelijke regelingen of 
subsidieverstrekkingen vallen, in totaal gaat hierbij om € 1,5 miljoen. Onder Zorg en Welzijn betreft de belangrijkste 
activiteit de inkoop van maatschappelijk werk. Onder Kindvoorzieningen vallen als belangrijkste activiteiten te 
onderscheiden het onderhouden van speelterreinen, schoolbegeleiding en het leerlingenvervoer. Logischerwijs zijn 
de hoogste lasten onder Sport en bewegen het bewegings‐ en zwemonderwijs.   
 
 
Exploitatie van stenen 
 

 
 
Beheerskosten zien we met name terug bij Sport en bewegen (bewegingsonderwijs en Sportblok) en 
Kindvoorzieningen (scholen). Denk hier met name aan gas‐, water‐ en electrakosten, schoonmaakonderhoud, 
onderhoud buitenruimte en (vergoeding van) belastingaanslagen. In gaat het bij beheerskosten om bijna € 700.000. 
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Dit betre� en budgetten die niet vasthangen aan activiteiten die onder gemeenschappelijke regelingen 
of subsidieverstrekkingen vallen, in totaal gaat hierbij om € 1,5 miljoen. Onder Zorg en Welzijn betreft 
de belangrijkste activiteit de inkoop van maatschappelijk werk. Onder Kindvoorzieningen vallen als 
belangrijkste activiteiten te onderscheiden het onderhouden van speelterreinen, schoolbegeleiding en 
het leerlingenvervoer. Logischerwijs zijn de hoogste lasten onder Sport en bewegen het bewegings- en 
zwemonderwijs. 

Exploitatie van stenen

Beheerskosten zien we met name terug bij Sport en bewegen (bewegingsonderwijs en 
Sportblok) en Kindvoorzieningen (scholen). Denk hier met name aan gas-, water- en electrakosten, 
schoonmaakonderhoud, onderhoud buitenruimte en (vergoeding van) belastingaanslagen. In gaat het bij 
beheerskosten om bijna € 700.000.

De budgetten voor overige investeringswerken zijn onder andere bestemd voor het doen van kleine 
investeringen bij speelterreinen en herstelwerkzaamheden na vandalisme bij scholen. Ten opzichte van 
de andere geclusterde budgetten gaat het bij overige investeringswerken niet om een hoog bedrag 
(€ 85.000).
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De budgetten voor overige investeringswerken zijn onder andere bestemd voor het doen van kleine investeringen 
bij speelterreinen en herstelwerkzaamheden na vandalisme bij scholen. Ten opzichte van de andere geclusterde 
budgetten gaat het bij overige investeringswerken niet om een hoog bedrag (€ 85.000). 
 

 
 
Tegenover de relatief hoge bijdrage die wij verstrekken voor Sportblok staat weer een forse huuropbrengst Bij 
sportterreinen zien we een saldo van € 77.000 aan huurbaten, bij bewegingsonderwijs ruim € 100.000 aan 
huurlasten. Bij Kindvoorzieningen zien dat de lasten hoger zijn dan de baten. Reden hiervoor is de huur die wij voor 
de Brede School te Zierikzee betalen. De lasten bij Ontmoeten en cultuur worden met name veroorzaakt doordat de 
onderhuurder van het in eigendom van Zeeuwland zijnde MFC Zierikzee geen huur aan ons betaalt. 
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Tegenover de relatief hoge bijdrage die wij verstrekken voor Sportblok staat weer een forse huuropbrengst 
Bij sportterreinen zien we een saldo van € 77.000 aan huurbaten, bij bewegingsonderwijs ruim € 100.000 
aan huurlasten. Bij Kindvoorzieningen zien dat de lasten hoger zijn dan de baten. Reden hiervoor is de 
huur die wij voor de Brede School te Zierikzee betalen. De lasten bij Ontmoeten en cultuur worden met 
name veroorzaakt doordat de onderhuurder van het in eigendom van Zeeuwland zijnde MFC Zierikzee 
geen huur aan ons betaalt.

Eigendom van stenen

Voor gebouwen waarvan wij eigenaar zijn, hebben wij te maken met onderhoudslasten. Deze zijn nodig 
om een gebouw voor de lange termijn in stand te houden. Omdat uitgaven voor onderhoudslasten 
jaarlijks schommelen, werken wij met een voorziening. Jaarlijks doteren wij per gebouw een vast bedrag 
aan de voorziening. Dit vaste bedrag is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsprogramma. Werkelijke 
kosten worden vanuit de voorziening betaald. In totaal bedraagt de toevoeging voor wat betreft aan 
deze nota gerelateerde gebouwen € 414.000. De hoogste lasten zien we terug bij Sport en bewegen voor 
gymzalen, bij Ontmoeting en cultuur voor het stadhuismuseum en bij Overig voor de brandweergarages.
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Eigendom van stenen 
 

 
 
Voor gebouwen waarvan wij eigenaar zijn, hebben wij te maken met onderhoudslasten. Deze zijn nodig om een 
gebouw voor de lange termijn in stand te houden. Omdat uitgaven voor onderhoudslasten jaarlijks schommelen, 
werken wij met een voorziening. Jaarlijks doteren wij per gebouw een vast bedrag aan de voorziening. Dit vaste 
bedrag is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsprogramma. Werkelijke kosten worden vanuit de voorziening 
betaald. In totaal bedraagt de toevoeging voor wat betreft aan deze nota gerelateerde gebouwen € 414.000. De 
hoogste lasten zien we terug bij Sport en bewegen voor gymzalen, bij Ontmoeting en cultuur voor het 
stadhuismuseum en bij Overig voor de brandweergarages. 
 

 

 
 
De totale kapitaallasten komen uit op € 2,9 miljoen. Het grootste gedeelte hiervan komt voor rekening van het 
onderwijs (Kindvoorzieningen) en Sport en bewegen. De investering in Sportblok brengt circa een derde van het 
totaal van de kapitaallasten met zich mee.   
 
   

€0 

€50.000 

€100.000 

€150.000 

€200.000 

€250.000 

Zorg en Welzijn Sport en bewegen Voorzieningen voor
kinderen

Leefbaarheid,
ontmoeting en cultuur

Onderhoud gebouwen

€0 
€200.000 
€400.000 
€600.000 
€800.000 

€1.000.000 
€1.200.000 
€1.400.000 
€1.600.000 
€1.800.000 

Zorg en Welzijn Sport en bewegen Voorzieningen voor
kinderen

Leefbaarheid,
ontmoeting en cultuur

Kapitaallasten



65

De totale kapitaallasten komen uit op € 2,9 miljoen. Het grootste gedeelte hiervan komt voor rekening 
van het onderwijs (Kindvoorzieningen) en Sport en bewegen. De investering in Sportblok brengt circa een 
derde van het totaal van de kapitaallasten met zich mee. 

Financieringsstromen in totaliteit

Als we de totale lasten en baten van € 10,6 miljoen speci� ceren naar de negen � nancieringsstromen geeft 
dit het volgende beeld:
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Financieringsstromen in totaliteit 
 
Als we de totale lasten en baten van € 10,6 miljoen specificeren naar de negen financieringsstromen geeft dit het 
volgende beeld: 
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