Besluitenlijst gemeenteraad 7 november 2013
A. Opening
De heren Boonman (CDA) en Gunter (SGP/CU) zijn afwezig
A1. Spreekrecht publieke tribune
De heren R. Northolt (camping Scheldeoord) en Vink (camping De Toffe Peer) geven hun
standpunten weer over de mogelijke invoer van toeristenbelasting.
A2. Vaststelling van de agenda
3. Orde van de vergadering
B1. Ingekomen stukken
Mevrouw Brilleman (PvdA) spreekt haar sympathie uit over het bestedingsvoorstel van het
ontwikkelingsfonds IKC. De heer De Putter (D66) betreurt de late aanbieding hiervan aan de
raad. De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
B2. Verslag van de bevindingen in het kader van de herbenoeming van de heer
E.J. Gelok als burgemeester van de gemeente Borsele (voorzitter voor dit agendapunt is de
heer Boekholt).
De raad stelt unaniem voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
positief te adviseren over de herbenoeming van de heer Gelok als burgemeester van de
gemeente Borsele.
B3. Voorstel tot het vaststellen van de tweede wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening gemeente Borsele 2011 in verband met aanpassing aan de Drank- en
Horecaverordening
Het amendement van de fracties van CDA, LPB, PvdA en de VVD om de openingstijden op
zondag te vervroegen naar 11.00 uur wordt aangenomen. De fracties van D66 en SGP/CU
stemmen tegen. De raad stelt de tweede wijziging van de APV vast.
B4. Voorstel tot het voortzetten van de deelname aan N.V. Economische Impuls Zeeland
De deelname aan de N.V. Economische Impuls Zeeland wordt voortgezet.
B5. Voorstel tot het vaststellen van de Agenda Wonen in De Bevelanden 2020
De raad stelt de Agenda Wonen in De Bevelanden 2020 vast.
B6. Voorstel tot het instemmen met de Regionale Gezondheidsnota 2013-2016 Iedereen
in beweging
Met de Regionale Gezondsheidsnota 2013-2016 stemt de raad in.
B7. Voorstel tot het aanwijzen van een accountant voor de jaren 2013 tot en met 2018
De raad besluit de opdracht voor accountantscontrole over de jaren 2013 tot en met 2015 te
verlenen aan accountantskantoor Baker Tilly Berk.
B8. Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 2014 en meerjarenraming
2014-2017
De algemene beschouwingen van de raadsfracties vindt u in het digitale verslag van deze
vergadering.

- Het amendement van de LPB fractie om de hondenbelasting af te schaffen krijgt de steun
van de fracties van D66, LPB, VVD en heeft daarmee geen meerderheid, verworpen.
- De motie van D66 om onderzoek te doen naar het overschakelen op gifvrije
onkruidbestrijding krijgt de steun van D66 en heeft daarmee geen meerderheid, verworpen.
De raad stelt deze programmabegroting en meerjarenraming vast.
B9. Voorstel tot het vaststellen van de bezuinigingen 2014-2017
- Het amendement van de fracties van CDA, LPB, PvdA, SGP/CU en VVD om de invoering
van de toeristenbelasting, de huurverhoging voor alle gemeentelijk accommodaties en het
optiepakket te schrappen is aangenomen. D66 stemde tegen.
- Het amendement van D66 om leaseauto’s voor gemeentelijke dienstreizen in te voeren krijgt
alleen de steun van de indiener en is daarmee verworpen. De heer Boekholt (VVD) heeft zich
onthouden van stemmen.
- Het amendement van D66 om de subsidies voor evenementen als kermis, carnaval en
activiteiten van oranjeverenigingen te schrappen krijgt de steun van D66 en de SGP/CU
fracties. De andere fracties stemde tegen. Verworpen.
- Het amendement van D66 om de voorgestelde bezuinigingen op straatreiniging en
gladheidsbestrijding te vermeerderen krijgt de steun van de fracties van D66 en de VVD. De
andere fracties stemde tegen. Verworpen.
- Het amendement van D66 om 5% te bezuinigen op het groenstructuurplan krijgt de steun
van de fracties van D66 en de VVD. De andere fracties stemde tegen. Verworpen.
- Het amendement van D66 om de voorgestelde bezuinigingen op “Milieu Duurzaam en
Milieu” te schrappen krijgt de steun van D66 en heeft daarmee geen meerderheid, verworpen.
- Het amendement van D66 om het budget voor de instandhouding van nevenvestigingen van
scholen te schrappen krijgt de steun van D66 en heeft daarmee geen meerderheid, verworpen.
- Het amendement van D66 om het vrijwilligershuis onder te brengen in het gemeentehuis
krijgt de steun van de fracties van D66 en de VVD. De andere fracties stemde tegen.
Verworpen.
B10. Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijzing 2013
De begrotingswijziging is vastgesteld.
B11. Voorstel tot het garanderen van een geldlening schaapskooi/schaapskudde
De raad stemt in met deze garantstelling.
C. Vragenuurtje
Van het vragenuurtje wordt geen gebruik gemaakt.
D. Sluiting
Het volledige verslag van deze vergadering is te vinden op
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2013/7-november/20:00

