Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 10 april 2014
A. Opening
A1. Spreekrecht van de publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
A2. Vaststelling van de agenda
Agendapunt B1 wordt na agendapunt B6 behandeld.
A3. Orde van de vergadering
B1. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden vastgesteld. De door D66 ingediende motie, mede
ondertekend door alle fracties, over de notitie minimabeleid WIZ, wordt unaniem
aangenomen.
B2. Verslag van de collegeonderhandelingen
De raad neemt kennis van de toelichting van formateur Schenk.
B3. Benoeming van de wethouders
De heren A.M.A Schenk (CDA), C. Weststrate (uit Nieuwdorp) (SGP/CU) en Mevrouw C.T.
Miermans (Pvda) worden benoemd tot wethouder. De heren Schenk en Weststrate leggen de
eed af, mevrouw Miermans de belofte.
Schorsing van de vergadering ten behoeve van benoemingsformaliteit nieuwe
raadsleden
B4. Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemde raadsleden via commissie
De geloofsbrieven zijn onderzocht en geven geen beletsel om mevrouw I. Brilleman (PvdA)
en de heren A.L. Oosthoek (CDA) en C. Weststrate (uit Borssele) (SGP/CU) toe te laten tot
de gemeenteraad.
B5. Beëdiging afnemen belofte/eed nieuw benoemde raadsleden
Mevrouw Brilleman legt de belofte af en de heren Oosthoek en Weststrate de eed.
B6. Aanwijzing vertegenwoordigers in diverse commissies, werkgroepen en besturen
De raad benoemd de diversen leden van het college en de raad overeenkomstig het voorstel in
de commissies, werkgroepen en besturen.
B7. Voorstel om met ingang van 2014 gebruik te maken van de bevoegdheid tot het
vaststellen van verruimde kwijtscheldingsnormen voor gemeentelijke belastingen
(portefeuille wethouder Miermans)
De raad stemt in met dit voorstel.
B8. Voorstel tot het vaststellen van de 5e begrotingswijziging 2014 (portefeuille
wethouder Schenk)
De 5e begrotingswijziging wordt vastgesteld.
C. Vragenuurtje
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Marchand (D66) naar de stand van zaken m.b.t.

de afspraken met Mee Zeeland en de Zeeuwse gemeenten meldt wethouder Miermans dat de
realisatie hiervan goed verloopt en dat 13 mei aanstaande de afspraken ondertekend zullen
worden.
De heer Van ’t Westeinde (CDA) vraagt hoe het betalingsgedrag van de gemeente verbeterd
kan worden. Wethouder Schenk meldt niet inhoudelijk bekend te zijn met de onderzoek
systematiek die door het MKB is gehanteerd. De gemeente heeft zelf in de periode 20102012 haar betaalgedrag bijgehouden door van alle facturen te bekijken in hoeverre deze
binnen de norm van 30 dagen betaalbaar zijn gesteld. De gemiddelde doorlooptijd bedroeg 22
dagen. Omdat ons betaalgedrag stabiel was, hebben we in 2013 de score niet meer gemeten.
De controller voert dit jaar een onderzoek uit naar het betaalgedrag van onze gemeente en
factoren die hierbij van invloed zijn. De resultaten van dit onderzoek zullen ter kennisname
aan de raad worden gestuurd.
De heer Werri (LPB) informeert naar de consequenties van het bemestingsverbod dat
mogelijk ingevoerd gaat worden rondom de Natura 2000 gebieden. Wethouder Schenk meldt
dat momenteel door het ministerie van EZ wordt gewerkt aan een PAS. Daarbij is LTO
Nederland onderhandelingspartner. LTO heeft met het rijk een convenant gesloten waarbij de
landbouwsector zich verbind aan stikstofemissie beperkende maatregelen in ruil voor
ontwikkelingsruimte voor landbouwbedrijven rondom Natura2000 gebieden.
In het geval deze ontwikkelingsruimte niet gevonden kan worden, zijn aanvullende
maatregelen nodig om de stikstofgevoelige Natura2000 gebieden te beschermen en uitvoering
te geven aan het Europees natuurbeleid. De provincie Zeeland is het bevoegd gezag om
uitvoering te geven aan de PAS.
Of en zo ja, welke aanvullende maatregelen dat dan moeten zijn, is nu nog niet bekend.
Daarvoor is het nog te vroeg. Het concept van de PAS moet nog in de inspraak en eventuele
benodigde aanvullende maatregelen moeten nog bepaald worden en eveneens in de inspraak
gebracht. De wethouder zegt toe raad de raad een afschrift te sturen van de brief met de meest
actuele stand van zaken.
De herenWitkam (PvdA) en Oosthoek (CDA) informeren of alle mogelijkheden van een
ongelijkvloerse kruising van de Sloeweg zijn bekeken, of het college het idee heeft dat de
berekening zoals die is neergelegd door de provincie geloofwaardig is én of het college de
mening deelt dat de provincie te weinig inspanning heeft geleverd om tot realisatie van een
ongelijkvloerse kruising bij de Sloeweg te komen?
Wethouder Schenk zegt dat uitvoerig met de provincie over deze ongelijkvloerse kruisig is
gesproken waarbij alle mogelijke varianten de revue hebben gepasseerd. Helaas hebben deze
gesprekken niet tot het gewenste resultaat geleid. De heer Schenk is van mening dat noch de
geloofwaardigheid noch de inspanningen van de provincie ter discussie staan.
Mevrouw Van de Plasse – Nagelkerke (CDA) vraagt nav. een artikel in de PZC over
Jikkemiene creatief te denken over het behoud hiervan in Nisse. Wethouder Miermans meldt
dat er constructieve en creatieve gesprekken plaatsvinden met het Gors over het behoud van
Jikkemiene. De wethouder heeft hierin vertrouwen. Dat neemt niet weg dat zij wel ‘de vinger
aan de pols’ houdt, maar een plan B niet noodzakelijk acht.

14. D. Sluiting
Het verslag van deze vergadering is te vinden op:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/10-april/20:00

MOTIE
Art. 34 RvO

Voorstel nr:
Naar aanleiding van agendapunt nr. 5 B1 Ingekomen stukken Notitie minimabeleid WIZ
versie 04-03-2014
De raad van de gemeente Borsele in vergadering bijeen d.d. 10 april 2014
Onderwerp: Notitie minimabeleid WIZ versie 04-03-2014
Overwegende:
- dat Eigen kracht voorop een uitganspunt is dat ondersteuning verdient
- Eigen kracht voorop niet contraproductief mag werken
- Onderschrijding van het budget het minimabeleid niet wenselijk is
- Evaluatie van beleid noodzakelijk is om te toetsen of het beleid het gewenste
effect heeft
- Kinderen uit gezinnen met een structurele financiële nood ontwikkelingskansen
missen en daar hun hele leven last van hebben
- Gemeenten extra middelen ontvangen voor intensivering van het armoedebeleid
Stelt voor aan het college dat:
1. Het college extra inspanningen levert, o.a. door het actief benaderen van
uitkeringsgerechtigden en ze daarover actief te informeren, om onderschrijding
op het budget minimabeleid te voorkomen
2. Er na vaststelling van het minimabeleid een evaluatie na 2 jaar wordt
opgenomen
3. Het kindpakket voor arme gezinnen onderdeel wordt van het minimabeleid in
de GR Samenwerking de Bevelanden
En gaat over tot de orde van de dag
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