Collegeprogramma 2014 – 2018
Borsele: evenwichtig en ambitieus
Borsele is een gemeente van contrasten. Enerzijds willen we de vitaliteit,
leefbaarheid, sociale infrastructuur, het voorzieningenniveau van de Borselse kernen,
het waardevolle cultuurgebied en de woonomgeving in stand houden en versterken.
Anderzijds is het van belang om de sociaal-economische potenties van de
bedrijventerreinen en het Sloegebied te benutten.
Het college streeft er naar een goed leef-, woon- en werkklimaat te realiseren.
Het college van CDA, SGP/ChristenUnie en PvdA wil op een evenwichtige wijze
invulling geven aan deze dubbele doelstelling. Zij doet dat als collegiaal en integraal
bestuur met respect voor ieders portefeuille. Het college is als geheel
verantwoordelijk voor het totale dagelijkse bestuur. Wij willen een evenwichtig
bestuur, dat wil zeggen doortastend, daadkrachtig, (inter)actief, dicht bij de burgers
en tegelijkertijd eerlijk en integer, financieel weloverwogen, meedenkend en met
gevoel.
Koersend op een evenwicht tussen:
leefbaarheid, economie en duurzaamheid
ontwikkeling en beheersbaarheid
samenwerking en behoud eigen identiteit
deregulering en rechtsbescherming
inzet en eigen verantwoordelijkheid van burgers/instellingen en stimulerende,
ondersteunende en faciliterende rol van de gemeente
voorzieningen, de bereikbaarheid ervan en bijbehorende kosten/lasten
zorgvuldige doelgerichte invoering en uitvoering van de nieuwe taken en de
kosten daarvan
gezonde gemeentelijke financiën en behoud van voorzieningen/duurzaam
beheer
nieuw en bestaand beleid.
Leefbaarheid stellen we centraal. De kwaliteit van de openbare ruimte en een goede
ontmoetingsplek zijn belangrijke randvoorwaarden. Belangrijkste speler voor de
leefbaarheid is de samenleving.
Om die reden willen we samen met de inwoners, organisaties en verenigingen
nadenken over het leven in Borsele in de toekomst. Dit vindt voortgang in het project
Borsele2030 en krijgt daarna vorm en inhoud in de nieuwe structuurvisie
(dorpsprofielen).
We gaan uit van de kracht van onze inwoners en bieden ruimte voor initiatieven.
Daarbij hoort een bestuursstijl, die verbindend en daadkrachtig is met de
samenleving als uitgangspunt.
Naast het versterken van de leefbaarheid in de kernen voor de toekomst liggen er de
komende jaren meer grote uitdagingen.
Financieel gezien moet er verder worden bezuinigd. Dat vraagt om slimme
investeringen en ombuigingen waarbij we de bewoners en bedrijven zo veel mogelijk
willen ontzien. Daarnaast moeten we met elkaar vorm en inhoud geven aan de
decentralisaties op het sociaal domein. Dit inclusief de kortingen die de rijksoverheid
ons oplegt. We willen dit sociaal doen maar ook op een financieel solide basis.
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In de afspraken binnen de coalitie hebben we ons veelal beperkt tot de hoofdlijnen.
Door middel van nadere voorstellen zal invulling gegeven worden aan de
onderdelen. Dit programma zal als een dynamisch beleidsinstrument gehanteerd
worden.
De 10 ambities van het collegeprogramma:
1) Verbindend en daadkrachtig besturen samen met de inwoners, het
bedrijfsleven en de maatschappelijke partners
2) Integrale aanpak op alle beleidsterreinen met de partners ondersteund door
een organisatie die daarop is ingesteld met aandacht voor innovatie
3) Dienstverlening wordt aan de huidige eisen en wensen aangepast
4) Behoud van zelfstandigheid van de gemeente in samenhang met
samenwerkingen ten behoeve van kwaliteit en kostenbeheersing
5) Samen met de inwoners in een open planproces inzetten op vitale kernen
goede voorzieningen, kwaliteit voorop
6) Aanpak van de toeristische mogelijkheden in groene hart en in relatie BorseleWesterschelde
7) Sociaal beleid dat eigen kracht stimuleert en een vangnet biedt voor wie het
nodig heeft
8) Voorkomen en aanpakken verpaupering in en rond de kernen via
dorpsvernieuwing
9) Actief meedenken met ontwikkelingen van ondernemers
10)Gezond financieel beleid door een sluitende meerjarenbegroting met als
uitgangspunt geen lastenverzwaring voor de burger bovenop de
inflatiecorrectie.

Het realiseren van het collegeprogramma is geen zaak van ons alleen, maar doen
we samen met de gemeenteraad, burgers, betrokken partijen en organisaties.
Jaarlijks zal het collegeprogramma bij de kadernota geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld worden. Aan de hand van ontwikkelingen kunnen prioriteiten toegevoegd
of herzien worden. Bij de onderverdeling volgen we de opbouw van de documenten
van de budgetcyclus.

1. Bestuur
2. Veiligheid
3. Verkeer en openbare ruimte
4. Lokale economie
5. Onderwijs
6. Cultuur, recreatie en sport
7. Werk en inkomen
8. Welzijn en zorg
9. Milieu
10. Bouwen aan ruimte
11. Algemene dekkingsmiddelen
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Hoofdstuk 1: Bestuur
Het college wil zoveel mogelijk bottom-up te werk gaan en bouwen aan duurzame
relaties met inwoners, instellingen en bedrijven. Bestuurlijke integriteit is hierbij een
voorwaarde. Initiatieven vanuit de samenleving worden gestimuleerd en afgestemd
op het beleid.
Wat willen we bereiken?
We kiezen voor een open gesprek, waarbij ruimte is voor goede ideeën en
initiatieven van inwoners, instellingen en bedrijven. Natuurlijk toetsen we die aan
onze doelstellingen. Het belang van onze inwoners wordt het best gediend door de
samenwerking tussen de samenleving, de gemeenteraad, het college en de
ambtelijke organisatie.
Borsele werkt in De Bevelanden, de Oosterschelderegio en in de VZG op diverse
terreinen intensief samen. Afstemming en samenwerking met andere overheden is
noodzakelijk voor behoud van kwaliteit, uit kostenbesparing, efficiency en om
kwetsbaarheid op te heffen. Vanwege de bestuurlijke drukte, decentralisatie van
taken, internationalisering, houdbare overheidsfinanciën en actieve burgers wil de
Rijksoverheid het binnenlands bestuur moderniseren. Voor de 13 gemeenten, de
provincie en het waterschap was dat de aanleiding om via een gezamenlijk proces
tot een visie op de bestuurlijke toekomst van Zeeland te komen. Daartoe is de Tafel
van 15 in het leven geroepen. Via een projectmatige aanpak wordt langs drie sporen,
te weten een bestuurlijk spoor, een innovatief spoor en een organisatorisch spoor,
een veerkrachtig bestuur in Zeeland nagestreefd dat toekomstbestendig en
herkenbaar is en dat voldoende slagkracht heeft om de op de overheden afkomende
maatschappelijke opgaven te kunnen aanpakken. Daarbij kan de eigen identiteit van
onze gemeente worden behouden. In een wereld waar de instanties steeds verder
van de burger af komen te staan, willen we de lokale overheid dicht bij de burger
houden.
Wat hebben we afgesproken?
1) Het collegeprogramma bevat afspraken op hoofdlijnen. Uiteraard is inbreng op
deze hoofdlijnen mogelijk. Dat geldt zeker ook voor onderwerpen die niet in dit
programma staan
2) De kaderstellende en controlerende functie van de gemeenteraad –ook bij
gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden- wordt
verder vorm gegeven
3) Bij grote onderwerpen start de beleidsvorming met een notitie die wordt
voorgelegd aan de raad. In deze startnotitie worden meerdere scenario’s
geschetst op basis waarvan de gemeenteraad een keuze kan maken.
Startnotities worden uitgewerkt in beleidskaders
4) Integriteit staat komende jaren op de agenda en wordt verder
geïmplementeerd
5) De dienstverleningsvisie wordt afgerond en geïmplementeerd met een goed
klant-volg-systeem en meer klantgerichtheid (o.a. openingstijden)
6) De Borselse organisatie is flexibel, mens- en resultaatgericht, vernieuwend en
klantgericht
7) Het project Borsele 2030, de toekomstvisie in het kader van demografie en
leefbaarheid, wordt in een open planproces verder vormgegeven
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8) Het college en de ambtelijke organisatie bezoeken regelmatig de kernen en
overleggen met inwoners en organisaties
9) Informatieveiligheid binnen de gemeente zien we als randvoorwaarde voor
een professionele gemeente
10)Bestuur en organisatie dragen op een actieve en innovatieve wijze bij aan de
verdere ontwikkeling van de gemeente zoals gestart in het Plan van Aanpak
‘Samenwerken in Borsele’
11)Regionale samenwerking op economisch, sociaal-cultureel, recreatief en
ruimtelijk terrein bevorderen met de Bevelanden als grondslag
12)Samenwerking in het sociale domein in de Oosterschelderegio
13)Beleidsafstemming met andere gemeenten wordt per onderwerp beoordeeld;
14)Behoud van zelfstandigheid van gemeente Borsele in samenhang met
samenwerkingen ten behoeve van kwaliteit en kostenbeheersing.

Hoofdstuk 2: Veiligheid
Het college wil het gevoel van veiligheid bij de burger behouden en zo mogelijk
versterken. Hierbij spelen zowel objectieve als subjectieve factoren een rol. Fatsoen,
respect hebben voor elkaar, normale omgangsvormen en een tolerante houding zijn
de norm in onze gemeente.
Wat willen we bereiken?
We blijven koersen op een veilig gevoel in de buurt, op straat, in het verkeer. Dit
betekent een veilige woonomgeving, goed ingerichte straten en wegen, een schone
buitenruimte, voorkomen en tegengaan van overlast, ‘nee’ tegen drugs en overmatig
alcoholgebruik. Veiligheid heeft ook te maken met regels stellen en handhaven. De
eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers is een belangrijk
uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid.
Brandweer en politie, zijn naast handhaving, pijlers in het beleid en hebben hoge
prioriteit. Onze, eigen, vrijwillige brandweer wordt zeer gewaardeerd en hoort goed
ondersteund en aangestuurd te worden vanuit de veiligheidsregio, daar zien we als
college op toe als eerste verantwoordelijke voor veiligheid.
De lasten voor de veiligheid moet in de regio en provinciaal eerlijk verdeeld worden.
Wat hebben we afgesproken?
1) In de nieuwe nota Integrale Veiligheid wordt aandacht besteed aan sociale
veiligheid, sociale verbanden, tolerantie, vandalisme, inbraakpreventie,
aanpak jaarwisseling en het collectieve beveiligingsplan Borsele. We kiezen
voor een preventieve, repressieve en pragmatische aanpak
2) Vergroten van de bekendheid en zichtbaarheid van de wijkagent en behoud
van een loketfunctie politie in de gemeente
3) Een vervolg geven aan de proef Oudelande om in de kernen het aantal
verkeersborden terug te dringen
4) Behoud van vrijwillige brandweer binnen Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)
5) Bijdrage door Borsele aan VRZ op aanvaardbaar niveau brengen
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6) Waar mogelijk onze invloed aanwenden om verdere verdieping van de
Westerschelde, in verband met veiligheidsredenen en vanwege verstoring
van bestaande natuurwaarden, te voorkomen
7) Inzetten op actueel houden van rampenplannen en de beoefening daarvan.

Hoofdstuk 3: Verkeer en openbare ruimte
Mobiliteit is in een plattelandsgemeente als Borsele een voorwaarde om
voorzieningen bereikbaar te houden. Een goede inpassing van de infrastructuur is
nodig om de veiligheid te garanderen en om overlast/sluipverkeer tegen te gaan.
Wat willen we bereiken?
Met het nieuw aanbesteden van het openbaar vervoer door de provincie worden er
naast de buurtbussen en regiotaxi's lijnbussen gebruikt voor het OV. Door deze
mogelijkheden te benutten voor alle doelgroepen in Borsele kan er efficiënt en
betaalbaar vervoer geregeld worden.
Zorgvuldige doorstroming van verkeer vergt samenhangende infrastructurele
aanpassingen. Met wegbeheerders wordt gestreefd naar passende oplossingen.
Voorkomen moet worden dat de Zak van Zuid-Beveland als alternatieve route
(sluipverkeer) wordt benut. De principes van duurzaam verkeersveilig worden als
uitgangspunt voor het beleid gehanteerd.
Wat hebben we afgesproken?
1) Het uitvoeren van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
prioriteren en gefaseerd uitvoeren
2) Aandacht voor goede en veilige fietsverbindingen tussen de kernen LewedorpNieuwdorp-’s-Heerenhoek, Baarland-Kwadendamme, Nisse-’s-Heer
Abtskerke-Goes (inclusief aansluiting bij de nieuwe afslag A58 bij Goes
3) Verbeteren van een goede bereikbaarheid van de voorzieningen en
optimaliseren van de vervoersmogelijkheden
4) Behouden en versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte en de
woonomgeving als drager van de leefbaarheid.

Hoofdstuk 4: Lokale economie
Economische ontwikkeling is van essentieel belang voor het behouden en versterken
van de werkgelegenheid en het functioneren van de samenleving.
Wat willen we bereiken?
We willen de mogelijkheden voor de ondernemers maximaal benutten via maatwerk
en samen met de OVB, Land van Borsele en de winkeliersverenigingen.
Wat hebben we afgesproken?
1) Blijven inzetten op de positionering van Borsele als ‘energieke’ gemeente
2) Via maatwerk ruimte bieden aan ondernemers, op de ‘oude’ bedrijventerreinen
en op de nieuwe Noordzak III en Sloepoort (als nut en noodzaak door Zeeland
Seaports is aangetoond of als regionaal bedrijventerrein)
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3) De ‘oude’ bedrijventerreinen waar nodig revitaliseren en herstructureren,
flexibel omgaan met leegstaande panden
4) Het Sloegebied en de bedrijventerreinen op een efficiënte, duurzame en voor
de omgeving verantwoorde wijze gebruiken
5) Als Sloepoort ontwikkeld wordt, dan in de markt zetten als ontwikkelkans voor
bijvoorbeeld logistieke bedrijven en lokaal bedrijventerrein
6) Meedenken met uitbreidingsinitiatieven van bestaande bedrijven en en
benutten van vrijgekomen agrarische gebouwen
7) Maatwerkoplossingen voor detailhandel en uitoefening beroepen/activiteiten
aan huis
8) Beleid in het kader van de Winkelsluitingswet m.b.t. zondagsopenstelling
wordt vooralsnog gehandhaafd op de bestaande gemeentelijke regeling.
9) Stimuleren van een “loketfunctie” voor startende ondernemers
10)Ondersteuning bieden aan efficiënte en duurzame bedrijfsvoering van
bedrijven
11)Ruimte bieden voor een verdere ontwikkeling van de landbouw als
economische drager en beheerder van het landschap
12)Geen ontpoldering in Borsele
13)Actieve participatie als aandeelhouder van Delta en NV Zeeland Seaports
mede in het belang van de werkgelegenheid.

Hoofdstuk 5: Onderwijs
Belangrijk voor onze kinderen is goed onderwijs. Belangrijke facetten daarbij zijn
kwaliteit, bereikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, keuzevrijheid en
betrokkenheid.
Wat willen we bereiken?
We willen de brede school door ontwikkelen naar een IKC, samen met de
schoolbesturen en kinderopvang, zodat al de Borselse kinderen de mogelijkheden
krijgen zich te optimaal te ontwikkelen binnen een veilige omgeving.
Wat hebben we afgesproken?
1) Waar wij verantwoordelijk zijn, werken aan Integrale Kindcentra, waar
onderwijs en kinderopvang samenvloeien. Dit ook doorzetten in
buitenschoolse-, sport- en buurtactiviteiten
2) We zien er op toe dat de scholen in goede en gezamenlijke afstemming de
verantwoordelijkheid nemen om Passend Onderwijs aan te bieden. Inzetten op
een pilot om de gelden van het leerlingenvervoer te integreren in Passend
Onderwijs
3) We willen ons samen met het Borselse onderwijs inzetten voor een goede
spreiding, betaalbaarheid en gegarandeerde kwaliteit van onderwijs.
4) We houden op basis van onze verantwoordelijkheid actief toezicht op het
openbaar onderwijs.
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Hoofdstuk 6: Cultuur, recreatie en sport
Uitgangspunt van het Nationaal Landschap De Zak van Zuid–Beveland is versterking
en behoud van de groene functie en het cultureel erfgoed. Kwaliteit van het
landschap waarbij de agrarische sector actief betrokken is en blijft, staat hierbij
centraal. Verbreding van de economische functies en nieuwe economische dragers
zijn voor een vitaal platteland noodzakelijk. Recreatieve voorzieningen (in aard en
schaal passend) maken deel uit van deze verbreding.
Sport-, speel- en culturele voorzieningen, naast actieve dorpshuizen met een brede
functie, zijn essentieel voor een vitaal platteland.
Borsele heeft veel te bieden, naast cultuurhistorie ook watersport, natuur en
streekproducten.
Wat willen we bereiken?
Samenhang en stimulering van de vrijetijdsbesteding en de toeristische
mogelijkheden.
Wat hebben we afgesproken?
1) Het toeristische imago van Borsele verbeteren
2) Recreatie richt zich op beleving van natuur en landschap
3) Mogelijkheden voor industrieel toerisme nader onderzoeken
4) Een samenhangende visie opstellen over de ontwikkelmogelijkheden in de
relatie tussen Borsele en Westerschelde en in het groene hart van Borsele,
5) Uitbreiding van fiets- en wandelpaden omdat deze bijdragen aan de beleving
van de functies van het platteland
6) Ondersteunen van streekeigen toeristische trekkers voor Borsele en omgeving
en de onderdelen versterken door meer samenhang tot stand te brengen
7) Behouden en versterken van landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteiten
8) De sportnota vernieuwen, samenwerking stimuleren (toekomstbestendigheid)
9) Zorgen voor voldoende en geschikte accommodaties voor sport en spel en
cultuur
10)De culturele activiteiten spreiden over de kernen en koppelen aan bestaande
voorzieningen
11)De regellast voor initiatiefnemers en vrijwilligers van evenementen
verminderen.

Hoofdstuk 7: Werk en inkomen
Meedoen in onze maatschappij, liefst in een reguliere baan, is onze eerste
doelstelling. Met de veranderingen in de wetgeving komen er meer mensen met een
uitkering onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Naast de ontwikkelingen
binnen GR de Bevelanden hebben we te maken met een economische crisis met
een hoge werkloosheid.
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Wat willen we bereiken?
Om zoveel mogelijk mensen een kans op betaald werk te geven zullen we een actief
beleid moeten voeren, niet alleen lokaal maar ook regionaal.
Wat hebben we afgesproken?
1) De mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van werk ondersteunen en
stimuleren
2) Armoedeval bij accepteren van werk voorkomen
3) Werkgevers stimuleren en ontzorgen bij het in dienst nemen van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
4) Werkervaringsplekken actief zoeken, door ook lokale ondernemers te
benaderen
5) Gebruik maken van de expertise ( b.v. bij de Betho) die in de regio en de
provincie aanwezig is
6) Mensen zonder mogelijkheden op betaald werk ondersteunen bij het vinden
van een dagbesteding
7) Actief beleid op gebied armoedebestrijding, zeker voor kinderen.

Hoofdstuk 8: Welzijn en zorg
Binnen de WMO hanteren we al enkele jaren de kantelingsgedachten. Eigen regie en
verantwoordelijkheid zijn hier kernbegrippen. Ook de hulpverleners, vrijwilligers,
mantelzorgers en de overheid zullen moeten kantelen om zorg en welzijn efficiënt en
adequaat te organiseren. We gaan van "zorgen voor" naar "zorgen dat".
Sociale samenhang in onze levendige dorpen, samen met alle vrijwilligers, clubs en
organisaties wordt bevorderd door een goede ondersteuning van al deze partijen. De
ontwikkelingen van zorgzame dorpen is een speerpunt en vraagt ondersteuning.
De gemeente is verantwoordelijk voor burgers die niet op eigen kracht aan de
maatschappij kunnen deelnemen.

Wat willen we bereiken?
Door vroegtijdige signalering en preventief handelen voorkom je duurdere,
gespecialiseerde zorg. Door actief te participeren in ons Dorpteam, houden we de
regie voor hulp in eigen hand en leggen de verantwoordelijkheid daar waar die hoort.
Zowel in de Jeugdzorg als bij de begeleidende zorg is het uitgangspunt "één gezin,
één plan met gebruik maken van eigen kracht" de kern.
Wat hebben we afgesproken?
1) Contracten met zorgaanbieders, zowel grote als kleine, op basis van resultaat
2) Vertrouwen in samenwerkingsverbanden en professionals
3) Mantelzorgers ontzorgen en ondersteunen incl. respijtzorg
4) Vrijwilligers waarderen, ondersteunen en onnodige belemmeringen wegnemen
5) Bestaande welzijnsactiviteiten, die ondersteunen dat mensen langer
zelfstandig kunnen wonen, actief ondersteunen. Dit geldt ook voor woon+++
project
6) Snel en adequaat hulp bieden daar waar nodig. Voorkomen van wachtlijsten

8

7) Dorpshuisfunctie verbreden in iedere kern, het is het ontmoetingscentrum!
Dorpshuisgebouw verbeteren daar waar nodig, te beginnen in Driewegen.
8) Keuzevrijheid voor de zorgvrager m.b.t. keuze van de zorgaanbieder
9) WMO-voorzieningen moeten aan geldende kwaliteitscriteria voldoen
10)Blijvende ondersteuning aan voorzieningen voor ouderen
11)Inzetten van jongerenwerker, daar waar nodig.

Hoofdstuk 9: Milieu
Zorgvuldig omgaan met energie en grondstoffen door energiebesparing en realiseren
en stimuleren van duurzame energievoorziening.
Wat willen we bereiken?
Als college streven we naar duurzame ontwikkelingen in Borsele door een integrale
aanpak van het gemeentelijk beleid.
Wat hebben we afgesproken?
1) Stimuleren milieubewust gedrag
2) Projecten met zonnepanelen en/of –boilers bij (gemeentelijke) gebouwen en
oprichting co-operatie stimuleren
3) Initiatieven ondersteunen, stimuleren, aanjagen en faciliteren
4) Het verbeteren en energiezuiniger maken van de bestaande huizenvoorraad
(energielabel)
5) Stimuleren van voldoende oplaadpunten voor elektrische voertuigen
6) Stimuleren biodiversiteit.

Hoofdstuk 10: Bouwen aan ruimte
De zorg voor een goed woon – en leefklimaat is één van de belangrijke taken van de
gemeente. Het nastreven van een gedifferentieerde, aantrekkelijke, toekomstgerichte
woningvoorraad en woonomgeving is uitgangspunt. In de woningmarktafspraken in
De Bevelanden is in beeld gebracht aan welke woningen de komende jaren behoefte
is. Enerzijds moet leegstand van woningen voorkomen worden, anderzijds is het
nodig om flexibel te kunnen anticiperen op vragen uit de (woning)markt.
Wat willen we bereiken?
We willen blijvend inzetten op een gemeente Borselse waar het goed wonen, werken
en recreëren is.
Het project Sloerand, inclusief Sloebos, blijft speerpunt in ons beleid om leefbaarheid
in de Sloerandkernen te verbeteren. Landschappelijke inrichting (Sloebos),
agrarische vernieuwing, verhoging van de kwaliteit van de leef – en woonfunctie van
de Sloerandkernen vormen het uitgangspunt. Nieuwe ontwikkelingen in dit gebied
vormen een belangrijke economische versterking voor Borsele en de regio.
Wat hebben we afgesproken?
1) Bieden van diverse woonmilieus
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Humane huisvesting arbeidsmigranten
Duurzaam en levensloop bestendig bouwen
De beeldkwaliteitsnota wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast
Mensen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen
Ruimte bieden voor zorgeconomie en zorg gerelateerde bedrijvigheid
We nemen onze verantwoordelijkheid om verpaupering aan te pakken
(voorkomen, sloop, herstructurering of upgrade)
8) Met het traject B2030 en de nieuwe omgevingswet worden nieuwe
dorpsprofielen opgesteld
9) Passend bij de vraag en schaal van de kern willen we groeimogelijkheden in
elke kern
10)Verder invulling geven aan Groenproject ’s Sloe en aan project
“kwaliteitsimpuls Sloerand”
11)Een samenhangende visie opstellen over de ontwikkelmogelijkheden in de
relatie tussen Borsele en Westerschelde en in het groene hart van Borsele
12)Uitbreiding van fiets – en wandelpaden
13)Beleid ontwikkelen om vrijkomende woningen eventueel in te zetten voor
toerisme
14)In het ruimtelijk domein de verbinding maken met de opgaven vanuit het
sociale domein: (tijdelijke) mantelzorgwoningen, zelfredzaamheid van dorpen,
woonmogelijkheden om ‘verzorgd’ in het dorp te blijven wonen.

Hoofdstuk 11: Algemene dekkingsmiddelen
De gemeentelijke financiën staan en stonden de afgelopen jaren flink onder druk.
Door kortingen door de Rijksoverheid heeft ook Borsele flink moeten bezuinigen.
Wetgeving als Houdbare Overheidsfinanciën, schatkistbankieren en de wet Markt en
Overheid legt druk op de gemeentelijke financiën. Daarnaast is er een spanningsveld
tussen enerzijds de wens om de burger financieel zo veel mogelijk te ontzien en
anderzijds het behoud en versterken van de leefbaarheid in de kernen.

Wat willen we bereiken?
Borsele is een financieel gezonde gemeente met een zo beperkt mogelijke
lastendruk voor de burgers. We kiezen voor een duurzaam financieel beleid.
Wat hebben we afgesproken?
1) Uitgangspunt is dat de belastingdruk voor de burgers maximaal met de
inflatiecorrectie stijgt
2) De woonlasten in Borsele horen bij de laagste in Zeeland
3) Realistische aanpak van bezuinigingsopgaven, geen problemen vooruit
schuiven
4) Reserves zijn voldoende om de risico’s op te vangen
5) Subsidieverlening dient een maatschappelijk doel en wordt daarop getoetst
6) Het sociale domein binnen de budgetcyclus inzichtelijk verantwoorden.
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