Raadsvergadering 4 september 2014
Voorstel B 11

Heinkenszand, 19 augustus 2014
Onderwerp:
voorstel om een eenmalige financiële bijdrage beschikbaar te stellen teneinde het
Woonwagenschap Midden-en Noord-Zeeland op te heffen
(portefeuille wethouder Weststrate)

Geachte raad,
Voorstel
Wij stellen u voor om een eenmalige financiële bijdrage van € 26.000 beschikbaar te stellen
teneinde het Woonwagenschap Midden- en Noord-Zeeland op te heffen en deze kosten ten
laste te brengen van de post onvoorzien 2014 van € 111.000.
Achtergrondinformatie
In 2007 is de gemeenteraad van Borsele akkoord gegaan met de overdracht van de
woonwagenstandplaatsen aan de stichting Woonwagenbeheer West-Brabant. Let wel: alleen
de standplaatsen zijn overgedragen. De overdracht is dus exclusief wegen,
groenvoorzieningen, sloopterreinen en nog enkele andere terreinen. Het Woonwagenschap
bestaat nog steeds (zij het in afgeslankte/slapende vorm) om de overblijvende onroerende
zaken te beheren en over te dragen aan gemeenten, waterschap en eventuele derden. Het
Woonwagenschap is feitelijk een administratief steunpunt met minimale personeels- en
andere kosten.
Argumenten
Momenteel wordt gewerkt aan de overdracht van de resterende gronden aan de gemeenten
Middelburg en Schouwen-Duiveland, zodat het Woonwagenschap op korte termijn kan
worden opgeheven. Door de overdracht van de resterende gronden aan de desbetreffende
gemeenten wordt voldaan aan het besluit van de gemeenteraad in 2007. Hiermee is het doel
van dit besluit bereikt, namelijk de opheffing van het Woonwagenschap. Door deze opheffing
wordt de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 4.510 vanaf 2015 stopgezet.
Financiën
Kosten Middelburg
€ 250.000
Kosten Vlissingen
€ 250.000
Kosten Schouwen-Duiveland € 300.000
Totaal
€ 800.000
Beschikbaar
Tekort

€ 475.000
€ 325.000

Verdeling tekort per gemeente (berekend per inwoner)
Borsele
8% € 26.000
Goes
13% € 42.250
Kapelle
4,5% € 14.625
Middelburg
17% € 55.250
Noord-Beveland
3% € 9.750
Reimerswaal
8% € 26.000
Schouwen-Duiveland
12% € 39.000
Tholen
9% € 29.250
Veere
8% € 26.000

Vlissingen

16%

€ 52.000

Aangezien in de begroting van 2014 geen rekening kon worden gehouden met de overdracht
van de gronden, willen we de kosten van € 26.000 ten laste brengen van de post onvoorzien
van € 111.000. Het gevolg van deze overdracht is dat het Woonwagenschap wordt
opgeheven en de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage € 4.510 voor Borsele vervalt.
Uitvoering/planning
Na de overdracht kunnen de werkzaamheden om het Woonwagenschap op te heffen
beginnen.
Besluit
1. Eenmalig een financiële bijdrage van € 26.000 beschikbaar te stellen teneinde het
Woonwagenschap Midden- Noord-Zeeland op te heffen.
2. Deze eenmalige bijdrage ten laste te brengen van de post onvoorzien 2014 van €
111.000.
Bijlage(n)
 14.008289 Brief 25 april 2014 van Woonwagenschap Midden- en Noord-Zeeland

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
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burgemeester.

J.P. van den Berge,

secretaris.

