Besluitenlijst gemeenteraad 13 maart 2014
Agendapunten:
A. Opening.
A1. Spreekrecht publieke tribune.
Mevrouw R. Jansen spreekt namens Jikkemiene en De Akkerwinde in over de gevolgen van
de ontwikkelingen op het WMO voor deze organisaties. De heer De Schipper spreekt in
namens de ouders van de werknemers van Jikkemiene.
A2. Vaststelling van de agenda.
Agendapunten B3 en B4 worden gelijktijdig behandeld.
A3. Orde van de vergadering .
B1. Ingekomen stukken.
De heren Witkam (PvdA) en De Putter (D66) vragen aandacht voor de deplorabele situatie
van het AMAC terrein in ’s Heerenhoek. Binnenkort zal Zandee een informatie bijeenkomst
met het dorp en de ontwikkelaar worden gehouden over het AMAC terrein. De raad zal
hierover worden geïnformeerd.
B2. Voorstel tot het wijzigen van de verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden.
De raad stelt de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden vast.
B3. Voorstel tot het instemmen met de Uitgangspuntennotitie Sociaal Domein Borsele.
De raad stemt in met uitgangspuntennotitie Sociaal Domein Borsele.
B4. Voorstel tot het instemmen met de regionale kadernota Sociaal Domein.
De raad stemt in met de regionale kadernota Sociaal Domein.
B5. Voorstel tot het kennisnemen van de toekomstige taken van Bureau Jeugdzorg en
het vaststellen van de Zeeuwse kaders Jeugdzorg.
De raad neemt kennis van de taken van het Bureau Jeugdzorg en stelt de Zeeuwse kaders
Jeugdzorg vast.
B6. Is vervallen.
B7. Voorstel tot het instemmen met de Kadernota 2015 van het Samenwerkingsverband
Welzijnszorg Oosterschelderegio.
De raad stemt in met de Kadernota 2015 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg
Oosterschelderegio.
B8. Voorstel tot het vaststellen van de 1e wijziging van de Legesverordening 2014.
De eerste wijziging van de Legesverordening 2014 wordt vastgesteld.
C. Vragenuurtje.
De heer De Putter informeert naar de stand van zaken mbt de sanering van Thermphos.

Wethouder Zandee antwoordt dat er voortdurend overleg is over deze sanering en de daarmee
gepaard gaande kosten. De recente doorbraak wordt maandag aanstaande met de participanten
besproken.
Op de vraag van de heer De Putter naar de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex geeft
wethouder Miermans een uitvoerige toelichting.

D. Sluiting.
Het volledige verslag is te zien op: https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/13-maart/20:00

