Besluitenlijst gemeenteraad 2 oktober 2014
1. A. Opening
Afwezig de heren Boonman en Gelok
Voorzitter de heer Witkam
2. A1. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. A2. Vaststelling van de agenda
4. A3. Orde van de vergadering
5. B1. Ingekomen stukken (niet van toepassing)
6. B2. Voorstel tot het vaststellen van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol
gemeente Borsele 2014-2016
De motie van D66 om ruimte te zoeken in de begroting om extra budget beschikbaar te stellen
voor een goed handhavingsniveau is ingetrokken.
Het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol gemeente Borsele 2014-2016 wordt vastgesteld.
7. B3. Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden
De raad stelt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Borsele
2014 vast.
8. B4. Voorstel inzake het actualiseren van het bestemmingsplan Kern Heinkenszand
Het geactualiseerde bestemmingsplan Kern Heinkenszand wordt vastgesteld.
9. B5. Voorstel tot het vaststellen van het milieujaarverslag 2013
De raad stelt het milieujaarverslag 2013 vast.
10. B6. Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kern
Nieuwdorp, gedeelte Bevrijdingspark Zeeland, 2014
Het bestemmingsplan Kern Nieuwdorp, gedeelte Bevrijdingspark Zeeland 2014, wordt door
de raad vast gesteld.
11. B7. Voorstel tot het instemmen met het nemen van een aantal maatregelen om te
komen tot realisatie van de taakstelling van € 15.000 op het bibliotheekwerk in 2017
De motie van D66 op de bibliotheek op zaterdagmorgen in Heinkenszand open te stellen
wordt verworpen. (D66 en VVD stemde voor).
De raad stemt in met de maatregelen ter realisatie van de taaakstelling op bibliotheekwerk in
2017.
12. B8. Voorstel tot het vaststellen van de Programmarapportage 2014
De programmarapportage 2014 wordt vastgesteld.
13. C. Vragenuurtje
De heer van der Maas (CDA) constateert werkzaamheden in de Moertjespolder die (o.a.)
consequenties hebben voor de agrariërs. Op zijn vraag hier nader over geïnformeerd te

worden meldt wethouder Schenk dat door de lange duur van het traject het zicht op het geheel
lastig is te krijgen (het gebied is al in 1994 aangewezen als natuurontwikkelingsgebied). De
Dienst Landelijk Gebied heeft momenteel de bewindvoering.
Nav een vraag van de heer De Putter (D66) naar de visie van het college over de
toekomstplannen van Delta antwoordt de wethouder Schenk dat alle aandeelhouders vorig
jaar hebben ingestemd met de aandeelhoudersstrategie hetgeen de leidraad is voor het
handelen van Delta. Hij constateert dat de verkoop van Indaver past in deze strategie en dat de
aandeelhouders hierover tijdig zijn geïnformeerd.
Mevrouw Marchand (D66) informeert naar het buitenonderhoud van schoolgebouwen.
Wethouder Miermans antwoordt dat de gebouwen eigendom zijn van de gemeente en dat het
onderhoud hiervan aan de gebruiker toekomt. In gezamenlijkheid wordt groot onderhoud
gepland en besproken.
14. D. Sluiting

