Besluitenlijst Gemeenteraad 6 februari 2014
A. Opening
De heren Boekholt en L. Mol (beide VVD) en Kooiker (LPB) zijn afwezig.
A1. Spreekrecht publieke tribune
Margriet Zagwijn van de dorpsraad Ovezande spreekt in over de verkeerssituatie in
Ovezande.
A2. Vaststelling van de agenda
A3. Orde van de vergadering
B1. Ingekomen stukken
De heren Uitterhoeve (PvdA) en Gunter (SGP/CU) zijn beide uiterst positief over het rapport
van de gemeente Borsele nav Benchmark rioleringszorg. Tevens informeert de heer Gunter
naar de rol van de gemeente mbt toezicht op het openbaar onderwijs. Wethouder Schenk
merkt op dat deze rol op zich o.a. concentreert op de aanwezigheid van voldoende openbaar
onderwijs en de financiën. Op verzoek van de heer De Putter (D66) zal de raad voor het
zomerreces 2014 de notitie toetsing onderwijs ontvangen.
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. De raad feliciteert de heer
Gelok met zijn herbenoeming als burgemeester van Borsele.
B2. Voorstel tot het afsluiten van de exploitatie bedrijventerrein ’s-Gravenpolder B, fase
4.
Besloten wordt de exploitatie van het bedrijventerrein 's-Gravenpolder B, fase 4 af te sluiten.
B3. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Kern Ovezande, 4e herziening
2014 en bijbehorende richtlijnen beeldkwaliteit
De raad stemt het bestemmingsplan en de bijbehorende richtlijnen vast.
B4. Voorstel tot het instemmen met de meerjarenplanning 2014-2018 voor de
uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, rioleringen, openbare verlichting en sportvelden
en het aanvullende krediet voor kruising Monsterweg-Kaaiweg en Monsterweg
De raad stemt in met deze meerjarenplanning.
B5. Voorstel tot het instemmen met één Zeeuwse regeling en tariefstelling voor het
aanleggen en onderhouden van ondergrondse infrastructuur
De raad stemt in met deze uniforme Zeeuwse regeling.
B6. Voorstel tot het kennis nemen van het evaluatierapport Plak een Bak en akkoord
met een begrotingswijziging van € 23.000 ten laste van de algemene middelen
De raad neemt het evaluatierapport voor kennisgeving aan en gaat akkoord met de
voorgestelde begrotingswijziging.
B7. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan Borsele
2014-2024
Het verkeers- en vervoersplan wordt vastgesteld. De LPB is van mening dat landbouwverkeer
in tegen stelling tot het vracht verkeer wel toegestaan moet worden.

B8. Voorstel tot het vaststellen van de 4e begrotingswijziging 2014
De 4e begrotingswijziging wordt vastgesteld.
C. Vragenuurtje
*De heer Van den Dries (CDA) vraagt naar de laatste stand van zaken met betrekking tot de
tweede supermarkt. Wethouder Schenk meldt dat het gebruik van het politiebureau geen
belemmering hoeft te betekenen voor de realisatie van de 2e supermarkt. Realisatie op korte
termijn is sowieso niet mogelijk. Voor de locatie aan de Stenevate moet nog een
planologische procedure worden gevolgd om de bestemming te wijzigen. Deze procedure zal
niet voor eind 2015 afgerond zijn. Er is in Heinkenszand überhaupt geen locatie met een
passende bestemming voor een supermarkt. Keuze voor een andere locatie betekent dat het
hele proces dat tot nu toe voor de locatie Stenevate is doorlopen, weer van voren af aan moet
starten. Er zit nog steeds voortgang in het proces, hoewel het met kleine stapjes gaat. De
initiatiefnemer heeft een bod uitgebracht op het politiebureau. Dit bod is doorgeleid naar een
landelijke beoordelingscommissie. Nadat medio februari dit bod is ontvangen kunnen er
vervolgstappen worden gezet.
*De heer Uitterhoeve (PvdA) maakt zich zorgen over de overlast van vuurwerk rondom de
jaarwisseling en informeert naar de mogelijkheden om deze overlast te beperken. De heer
Gelok antwoordt dat de regulering van de vuurwerkproblematiek grotendeels op landelijke
wetgeving is gebaseerd. Momenteel wordt er daarnaast al lokaal stevig geïnvesteerd om de
jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat neemt niet weg dat de genoemde
overlast bekend is. De heer Gelok zegt desgevraagd toe om te bezien of bij de komende
jaarwisseling op basis van de APV, locaties gevrijwaard kunnen worden van het afsteken van
vuurwerk.
*Mevrouw Van de Plasse (CDA) is aangesproken door een tweetal kleine zorgverleners die
zich zorgen maken over hun onzekere financiële toekomst. Wethouder Miermans deelt deze
zorg om de zorg. De onzekerheid wordt veroorzaakt doordat de wet- en regelgeving
hieromtrent niet rond is in de tweede en eerste kamer.
* Naar aanleiding van vragen van de heer Van der Maas (CDA) over erfpacht antwoordt
wethouder Schenk op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen bij de buurgemeenten mbt. dit
onderwerp. Deze ontwikkelingen hebben geen invloed op de bouwcontingenten. De heer
Schenk gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor Borsele om grond op basis van
erfpacht uit te geven en het (financiële) effect hiervan op het grondbedrijf.
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