Besluitenlijst gemeenteraad 5 juni 2014
A. Opening
De heer Boonman (CDA) is 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 ingekomen stukken worden voorkennisgeving aangenomen.
B2. Voorstel met betrekking tot Wet Markt en Overheid
De voorgestelde activiteiten worden aangewezen als in het algemeen belang in het kader van
de Wet Markt en Overheid.
B3. Voorstel inzake de jaarstukken 2013 van Zeeland Seaports
De raad stemt in met de jaarstukken van Zeeland Seaports.
B4. Voorstel tot het kennis nemen van de jaarrekening 2013 en in te stemmen met de
begroting 2015 van SaBeWa Zeeland
De raad neemt kennis van de jaarrekening 2013 en stemt in met de begroting 2015 van
SaBeWa Zeeland.
B5. Voorstel tot het vaststellen van de Subsidieverordening duurzaam bouwen op
bedrijventerrein gemeente Borsele 2014
De raad stelt de Subsidieverordening duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente
Borsele 2014 vast. De LPB stemt tegen.
B6. Voorstel tot het vaststellen van krediet ten behoeve van de herinrichting van het
centrumgebied van Kwadendamme
De raad stelt 724.000 euro krediet beschikbaar voor de herinrichting van het centrumgebied
van Kwadendamme en stemt in met het bijbehorende dekkingsplan. Een en ander zal worden
uitgevoerd conform het plan van aanpak (mbv projectplan, projectorganisatie etc en financieel
monitoren).
B7. Voorstel tot het instemmen met de wijziging in de Borselse verordening voor de
Starterslening en de regelingen particuliere woningverbetering
De raad stemt in met de wijziging in de Borselse verordening voor de starterslening en de
regelingen particuliere woningverbetering.
B8. Voorstel tot het niet indienen Plan nieuwe basisscholen en geen stichting openbare
basisschool in de periode 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018
De raad besluit conform het voorstel.

B9. Voorstel tot het verlengen van het meerjarenbeleidsplan Onderwijsachterstanden
met 1 jaar
Het meerjarenbeleidsplan Onderwijsachterstanden wordt met 1 jaar verlengd.
B10. Voorstel tot het instemmen met de jaarrekening en het jaarverslag 2013 van de
Zeeuwse Muziekschool
De raad stemt in met de jaarrekening en het jaarverslag 2013 van de Zeeuwse Muziekschool.
B11. Voorstel tot het instemmen met de begroting 2015 van de Zeeuwse Muziekschool
De raad stemt in met de begroting 2015 van de Zeeuwse Muziekschool.
B12. Voorstel met betrekking tot de concept jaarrekening 2013 en de concept begroting
2015 van Gemeenschappelijke Regeling De Betho
De raad neemt kennis van de concept jaarrekening 2013 en de concept begroting 2015 van de
Betho.
B13. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2013 gemeente Borsele
De door de LPB ingediende motie, ondersteund door D66 en OPA Borsele, tot het
beschikbaarstellen van 17.500 euro voor een andere inkleuring van de rekenkamerfunctie
wordt niet aangenomen. De jaarrekening 2013 gemeente Borsele wordt vastgesteld.
B14. Voorstel tot het vaststellen van de 6e begrotingswijziging 2014
De raad stelt de 6e begrotingswijziging 2014 vast. D66 stemt tegen.
B15. Voorstel inzake de Tafel van 15
De raad wil mee denken en praten over de toekomst van het openbaar bestuur Zeeland maar
stemt niet in met het plan van aanpak van de Tafel van 15 (waarin een voorgestelde
projectaanpak staat beschreven, met daarin het bestuurlijk- innovatief- en organisatorisch
spoor).
C. Vragenuurtje
De heer De Putter (D66) vraagt wat het collegestandpunt is over de huisvesting van
seizoensgebonden arbeidsmigranten. Tevens informeert hij naar het college standpunt mbt de
combinatie werkgever – huisvester.
Wethouder Weststrate antwoordt dat Als het gaat om een 'logiesgebouw' op eigen terrein de
desbetreffende ondernemer hier eigen personeel kan huisvesten.
Indien het gaat om een solitair (op zichzelf staand) gebouw, zit deze verplichting hier niet aan
vast. Dus in die zin heeft het college in principe geen probleem met het feit dat de werkgever
ook huisvester is. Uiteraard is er wel een spanningsveld waar het gaat om een
afhankelijkheidsrelatie. Voor zover bekend levert dat binnen de gemeente geen problemen op.

D. Sluiting
Het volledige verslag van deze raadsvergadering kunt u vinden
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2014/5-juni/20:00

