Besluitenlijst Gemeenteraad 15 mei 2014
1. A. opening
Afwezig de heer Boonman (CDA) en Weststrate (raadslid SGP/CU).
2. A1. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. A2. Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. A3. Orde van de vergadering
5. B1. Ingekomen stukken
De door de heer Witkam (PvdA) ingediende motie mbt. het maken van heldere afspraken
inzake de GR de Bevelanden op het gebied van uitvoering, financiën en de invloed van de
raad hierop, wordt unaniem aangenomen.
6. B2. Voorstel tot het vaststellen van het collegeprogramma 2014-2018
De raad neemt kennis van het collegeprogramma en wenst het college succes met de
uitvoering hiervan.
7. B3. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Borssele,
gedeelte Quistenburg, 2014 (portefeuille wethouder Schenk)
Het gewijzigde bestemmingsplan Borssele, gedeelte Quistenburg, 2014 wordt vastgesteld.
8. B4. Voorstel tot het instemmen met een pilot erfpacht voor woningbouw
(portefeuille wethouder Schenk)
De raad stemt in met een pilot erfpacht voor woningbouw voor de duur van een jaar.
9. B5. Voorstel tot het instemmen met de jaarrekening 2013 OLAZ en de
ontwerpbegroting 2015 OLAZ (portefeuille wethouder Weststrate)
De raad stemt in met de jaarrekening 2013 OLAZ en de ontwerpbegroting 2015 OLAZ.
10. B6. Voorstel tot het wijzigen van de Verordening leerlingenvervoer gemeente
Borsele (portefeuille wethouder Miermans)
De wijziging van de Verordening leerlingenvervoer Borsele wordt vastgesteld.
11. B7. voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2013 en overige agendastukken
voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders DELTA NV (portefeuille
wethouder Schenk)
De raad stemt in met de jaarstukken 2013 en de overige agendastukken voor de AVA Delta
NV.
12. C. Vragenuurtje
Naar aanleiding van vragen van de heer Werri (LPB) antwoordt wethouder Weststrate dat er
per inwoner circa 5 kg plastic gescheiden wordt ingezameld. Dit plastic wordt gesorteerd en
voor hergebruik verkocht. Het proces van recycling is ‘redelijk kostendekkend’.
13. D. Sluiting
Het volledige verslag van deze raadsvergadering kunt u vinden op
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2014/15-mei/20:00

