Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 03 oktober 2013
Agendapunten:
A. Opening
De heren H. van Hartingsveld (SGP/CU), L. Mol (VVD) en E.J. Gelok zijn afwezig.
A1. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
A2. Vaststelling van de agenda
A3. Orde van de vergadering
B1. Ingekomen stukken
*De heer De Putter (D66) en mevrouw Van der Plasse (CDA) informeren naar de stand van
zaken rondom de decentralisatie jeugdzorg. Wethouder Miermans meldt dat het budget van de
jeugdzorg circa 10 % gekort moet worden van ‘het Rijk’. Voor eind oktober zal de minister
over de Zeeuws brede aanpak worden geïnformeerd. Hierover wordt tzt de raad geïnformeerd
*De heer Uitterhoeve (PvdA) vraagt aan wethouder Schenk of de grote groep voortijdige
schoolverlater reden tot zorg is. De heer Schenk meldt dat elke voortijdige schoolverlater er
één te veel is doch dat het percentage voortijdige schoolverlaters in Borsele relatief laag is
t.o.v. het landelijk percentage.
*Wethouders Miermans meldt nav een vraag van mevrouw Van der Plasse-Nagelkerke dat de
kaders waarbinnen de raad haar rol mbt de decentralisatie jeugdzorg moet vervullen nog niet
exact bekend zijn.
B2. a. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening vertrouwenscommissie gemeente
Borsele 2013 en de Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad
gemeente Borsele b. Voorstel tot het benoemen van de leden
De verordening wordt vastgesteld en de fractievoorzitters worden benoemd tot lid van de
herbenoemingscommissie.
B3. Voorstel tot het vaststellen van de eerste wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Borsele 2011
De raad stelt de eerste wijzingen van de APV 2011 vast.
B4. Voorstel tot het vaststellen van het ontwerp beeldkwaliteitplan “4 landhuiskavels
Lewedorp”
Het beeldkwaliteitsplan Lewedorp stelt de raad vast.
B5. Voorstel over de te volgen procedure van de mogelijke verwerving van aan delen
Attero door Delta NV dochter Indaver

De raad stemt in met de te volgen procedure.
B6. Voorstel tot het vaststellen van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2014 tot en met
2017
De Lokale Educatieve Agenda 2014 - 2017 wordt door de raad vastgesteld. 10 oktober al er
een informatieraad worden georganiseerd omtrent de routekaart onderwijs.
B7. Voorstel tot het tot uitvoering brengen van de gewenste projecten binnen het project
Dorpsvernieuwing en het restant reserve Nationaal landschap en de gelabeld reserve
kwaliteit openbare ruimte aan te wenden ter dekking
De raad stemt in met dit voorstel.
B8. Voorstel tot het kennis nemen van de jaarrekening 2012 en begroting 2014 van de
gemeenschappelijke regeling reinigingstaak Goes/Borsele en aanschaf van een nieuwe
kolkenzuiger
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van de GR
reinigingstaak Goes/Borsele. Tevens stem de raad in met de aanschaf van een nieuwe
kolkenzuiger.
13. B9. Voorstel tot het instemmen met de begroting 2014 van het
Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
De raad stemt in met de begroting 2014 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg
Oosterschelderegio.
B10. Voorstel tot het vaststellen van de Tijdelijke subsidieverordening
geluidsisolatie/energiebesparing bestaande woningen gemeente Borsele 2013
De raad stelt deze tijdelijke subsidieverordening vast.
B11. Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2013
De programmarapportage 2013 wordt vastgesteld.
Mevrouw Brilleman (PvdA) dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over het
gemeentelijk armoedebeleid. Deze motie wordt aangenomen. De LPB stemt tegen.
C. Vragenuurtje
Van het vragenuurtje wordt geen gebruik gemaakt.
D. Sluiting
Het verslag van deze raadsvergadering vindt u op:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/3-oktober/20:00

