Besluitenlijst Gemeenteraad 4 september 2014
A. Opening
Afwezig de heren Boonman (CDA) De Vries (SGP/CU).
A1. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
A2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
A3. Orde van de vergadering
B1. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
B2. Voorstel tot het instemmen met het openbaar maken van de ingevulde vragenlijst
Toezicht Gezondheid via www.waarstaatjegemeente.nl (portefeuille burgemeester
Gelok)
De raad stemt in met openbaarmaking.
B3. Voorstel tot het vaststellen van het Besluit elektronisch berichtenverkeer Borsele
2014 en de Verordening elektronische kennisgeving 2014 (portefeuille burgemeester
Gelok)
De raad stelt het besluit elektronisch berichtenverkeer Borsele 2014 en de Verordening
elektronische kennisgeving 2014, vast.
B4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening hoorcommissie zienswijzen
ontwerpbestemmingsplannen gemeente Borsele 2014 (portefeuille burgemeester Gelok)
De Verordening hoorcommissie zienswijzen ontwerpbestemmingsplannen wordt vastgesteld.
B5. Voorstel inzake jaarrekening en jaarverslag 2013 van de Veiligheidsregio Zeeland
(portefeuille burgemeester Gelok)
De raad stemt in met de jaarrekening en het jaarverslag 2013 van de VRZ.
B6. Voorstel inzake verdeelsleutel Veiligheidsregio Zeeland (portefeuille burgemeester
Gelok)
De raad stemt in met de verdeelsleutel VRZ.
B7. Voorstel tot het vaststellen van het supermarktbeleid (portefeuille wethouder
Schenk)
De door D66 ingediende motie, mede ondertekent door OPA Borsele om de beslissing rond
de tweede supermarkt voorlopig uit te stellen en nader onafhankelijk advies in te winnen
wordt verworpen. Ook de motie van OPA Borsele, mede ondertekent door D66 om de
verkeersconsequenties bij de komst van een tweede supermarkt te onderzoeken en aan de
hand van dat onderzoek een besluit te nemen over deze supermarkt wordt verworpen.
Het supermarktbeleid wordt vastgesteld. D66, OPA Borsele, VVD en LPB stemmen tegen.

B8. Voorstel tot het toepassen van de coördinatieregeling paragraaf 3.6.1. Wet
ruimtelijke ordening (portefeuille wethouder Schenk)
De raad besluit de Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor de activiteiten bouw, sloop, monument, aanleg, gebruik, kap, milieu,
inrit en uitrit aan te wijzen als gevallen waarvoor de coördinatieregeling van par. 3.6.1. Wro
van toepassing is.
B9. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kern Lewedorp 2009, gedeelte
Sloestraat 36, 2014 (portefeuille wethouder Schenk)
De raad stelt het bestemmingsplan vast voor de kern Lewedorp 2009, gedeelte Sloestraat 36,
2014.
B10. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Borsels Buiten, gedeelte
Langeweegje 10A, 2014 (portefeuille wethouder Schenk)
De raad stelt het bestemmingsplan Borsele Buiten, gedeelte Langeweegje 10A, 2014, vast.
B11. Voorstel om een eenmalige financiële bijdrage beschikbaar te stellen teneinde het
Woonwagenschap Midden-en Noord-Zeeland op te heffen (portefeuille wethouder
Weststrate)
De raad stelt een eenmalige bijdrage beschikbaar voor het opheffen van het Woonwagenschap
Midden- en Noord-Zeeland.
B12. Voorstel tot het vaststellen van de nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart voor
wegbermen in de provincie Zeeland en wijzigingen nota bodembeheer gemeente Borsele
(portefeuille wethouder Miermans)
De nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland en
wijzigingen nota bodembeheer gemeente Borsele wordt door de raad vastgesteld.
B13. Voorstel tot het instemmen met de notities Dwang en drang in de Zeeuwse zorg
voor de jeugd (portefeuille wethouder Miermans)
De raad stemt in met deze notities.
B14. Voorstel om akkoord te gaan met de jaarrekening 2013, de begrotingswijziging
2014 en de programmabegroting 2015-2018 van het Regionaal Bureau Leerplicht RMC
Oosterschelderegio (portefeuille wethouder Miermans)
De raad stemt in met de jaarrekening 2013, de begrotingswijziging 2014 en de
programmabegroting 2015 - 2018 van het Regionaal Bureau Leerplicht RMC
Oosterschelderegio.
B15. Voorstel tot het instemmen met de begroting 2015 van het Samenwerkingsverband
Welzijnszorg Oosterschelderegio (portefeuille wethouder Miermans)
De raad stemt in met de begroting 2015 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg
Oosterschelde regio.
B16. Voorstel tot het instemmen met de programmabegroting 2015-2018 van de GGD
Zeeland (portefeuille wethouder Miermans)
De raad stemt in met de programmabegroting 2015 - 2018 van de GGD Zeeland.
B17. Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland voor
de inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (portefeuille wethouder Miermans)

De raad stemt in met het wijzigingsvoorstel van de gemeenschappelijke regeling GGD
Zeeland voor de inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.
B18. Voorstel tot het instemmen met het Inrichtingsplan Inkooporganisatie Jeugdhulp
Zeeland (portefeuille wethouder Miermans)
De raad stemt in met het inrichtingsplan Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.
B19. Voorstel tot het instemmen met de kaders voor de lokale paragraaf
gezondheidsbeleid 2013-2016 (portefeuille wethouder Miermans)
De raad stemt in met de kaders voor de lokale paragraaf gezondheidsbeleid 2013 - 2016.
B20. Voorstel tot het instemmen met de Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
(portefeuille wethouder Miermans)
De raad stemt in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
B21. Voorstel tot het vaststellen van de 8e begrotingswijziging 2014 (portefeuille
wethouder Schenk)
De achtste begrotingswijziging 2014 wordt door de raad vastgesteld.
C. Vragenuurtje
-Mevrouw Marchand (D66) vraagt naar de visie van het college omtrent de-escalatie in relatie
tot het sociaal domein. Wethouder Miermans antwoordt dat de huidige crisisdiensten op korte
termijn werkzaam blijven zoals ze nu ook zijn (denk dan aan het SMWO, jeugdzorg, AMK,
SHG, Sensoor (kindertelefoon en telefonische hulpdienst). 2015 wordt gebruikt om te
onderzoeken of er meer integraal gewerkt kan worden tot bijvoorbeeld een Zeeuwse of
regionale crisisdienst, maar dat heeft op dit moment geen prioriteit. Wel is nu al duidelijk dat
het AMK en SHG vanaf 2015 in elkaar zullen opgaan tot AMHK (Advies en Meldpunt
Huiselijk geweld en Kindermishandeling). De raad zal hier vanzelfsprekend in 2015 over
worden geïnformeerd/geadviseerd.
-De heer Witkam (PvdA) vraagt aan de heer Gelok wat de status is van de motie die
raadsbreed is ondersteund betreffende de begroting "GR. De Bevelanden". Een aantal raden
heeft de motie inmiddels ondersteund met hier en daar een aanpassing. De heer Gelok schetst
de recente ontwikkelingen en zal de raad hierover verder gedetailleerd schriftelijk informeren.
-De heer Van ’t Westeinde (CDA) bedankt en complimenteert de burgemeester voor zijn inzet
voor de tuinbouwsectoren als reactie op de boycot van Rusland voor diverse
tuinbouwproducten. Helaas hebben deze inspanningen nog niet het gewenste effect gehad. Op
zijn vraag of er nog acties lopen en wat onze tuinbouwsectoren nog kan verwachten
antwoordt de heer Gelok dat hij met diversen fruittelers heeft gesproken. Zij gaven aan dat
uitgestelde aflossing van leningen bij de banken en het laten vervallen van de sociale lasten
hen zou helpen om deze boycot het hoofd te bieden.
Hierover heeft de heer Gelok contact gehad met gedeputeerde van Beveren, die op zijn beurt
weer contact heeft met zijn collega's in het land. De gedeputeerde heeft overleg gehad met de
ZLTO. Van uit het kabinet wordt de lijn E.P. ingezet, en het ministerie van EZ werkt met een
kernteam om een aantal zaken langdurig te promoten.
Afgelopen maandag heeft de heer Gelok bij een hoge ambtelijke afvaardiging van EZ
aandacht gevraagd voor de problematiek en de minister zelf (Kamp) bedankt voor de aanpak
tot nu toe en vermeld dat ook voor Borsele de boycot een zware wissel over de telers trekt.
Deze werkzaamheden achter de bühne hebben bijgedragen aan een gebundelde nationale
aanpak. De effecten mogen binnen kort zicht/voelbaar zijn.

-De heer De Putter vraagt nav een krantenartikel in de PZC waarin is aangegeven dat het
college 1000 euro beschikbaar heeft gesteld voor een herdenkingstuin waarin oude grafstenen
van geruimde graven worden teruggeplaatst of het begraafbeleid wordt/is omgebogen en wat
dit voor een consequenties heeft voor de andere begraafplaatsen. Wethouder Weststrate
antwoordt dat het begraafbeleid niet ter discussie staat en ongewijzigd wordt uitgevoerd. Dit
beleid houdt ondermeer in dat rechthebbenden altijd door de gemeente in de gelegenheid
worden gesteld het te verwijderen monument in eigendom te verkrijgen. In dit geval is als
alternatief aangeboden het monument aan de werkgroep ter beschikking te stellen voor de
herdenkingstuin. In Ellewoutsdijk worden 37 monumenten en in Oudelande 30 monumenten
in de betreffende herdenkingstuinen geplaatst. Het initiatief van zowel de
vrijwilligerswerkgroep van Ellewoutsdijk en Oudelande om monumenten te herplaatsen in
een herdenkingstuin wordt ondersteund door een geldelijke bijdragen uit de subisidiepot ‘
maak werk van je idee’. Naast bovengenoemde initiatieven hebben wij ook onze
medewerking verleend aan de werkgroep Nisse die in het bijzonder het grafmonument van
een oud schoolmeester wenste te behouden voor het dorp en op een andere locatie wilde
herplaatsen

D. Sluiting

