Besluitenlijst Gemeenteraad 6 december 2018

1.. Opening
Afwezig: de heer Gunter (SGP/CU)
2.. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3.. Vaststelling van de agenda/orde van de vergadering
Agenda voorstel 12 Voorstel tot het instemmen met het verlengen van de lokale paragrafen Jeugd
en Wmo 2015-2018 wordt niet behandeld. De heren Burgers (VVD) en De Putter (D66) melden
moties vreemd aan de orde van dag in te willen dienen. Deze moties worden na het vragenuurtje
behandeld.
4.. Ingekomen stukken/klankbordgroepen
nvt.
5.. Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden raad gemeente Borsele 2018
Het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente
Borsele 2018 wordt vastgesteld.
6.. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning gemeente Borsele 2018
De Verordening ambtelijke ondersteuning en fractieondersteuning gemeente Borsele 2018 wordt
vastgesteld.
7.. Voorstel tot het kennisnemen van het Ondernemingsplan PZEM 2019 en benoeming
KPMG als accountant voor 2019 en eventuele opmerkingen meegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de AvA van 12 december 2018
De raad neemt kennis van het ondernemingsplan PZEM 2019 en de benoeming van KPMG als
accountant voor 2019.
8.. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 60.000 voor groot onderhoud
voor de molen "De Poel" in Nisse
De raad stemt in met het beschikbaar stellen van een krediet van € 60.000 voor groot onderhoud
van de molen ‘De Poel’ in Nisse. De dekking komt ten laste van het weerstandsvermogen.
9.. Voorstel tot het maken van een keuze uit de drie inzamelvarianten van huishoudelijk
restafval
De door de CDA ingediende motie (mede ondertekend door de fracties van SGP/CU, PVDA, OPA
Borsele en de LPB) waarin het college wordt verzocht een campagne te starten om de burger aan
te zetten tot het meer gescheiden aan bieden van afval wordt aangenomen
De raad besluit tot nascheiding van plastic en drankenkarton via twee-wekelijkse inzameling en in
2019 te starten met een GFT campagne om het aandeel GFT in het restafval terug te dringen.
10.. Voorstel tot het geven van een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2018 van GGD
Zeeland over Veilig Thuis
De raad stemt in met het voorstel over de eerste begrotingswijziging 2018 van GGD Zeeland en
geeft als zienswijze mee zich te kunnen vinden in de 1e begrotingswijziging 2018 van de GGD.
11.. Voorstel tot het instemmen van de rapportage Sociaal Domein van het 1e halfjaar 2018
De door mevrouw Stroosnijder (PVDA) ingediende motie (mede ondertekend door de fractie van

D66 en CDA) om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een ouderenpakket aan te bieden
wordt unaniem aangenomen.
De eveneens door mevrouw Stroosnijder ingediende motie (mede ondertekend door de fractie van
D66) om de totale kosten van een ID-kaart voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een
besteedbaar inkomen van minder dan 130 % van het geldend sociaal minimum te vergoeden
vanuit de “Klijnsmagelden” wordt aangenomen. De LPB fractie stemt tegen.
De raad stemt in met de rapportage Sociaal Domein van het eerste halfjaar 2018.
12.. Voorstel tot het instemmen met het verlengen van de lokale paragrafen Jeugd en Wmo
2015-2018
13.. Voorstel tot het vaststellen van de Financiële verordening gemeente Borsele 2018
De financiële verordening gemeente Borsele 2018 stelt de raad vast.
14.. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2019 van de gemeente
Borsele
De belastingverordeningen 2019 van de gemeente Borsele wordt vastgesteld. De fracties van VVD
en D66 stemden tegen de verordening forensenbelasting. De fracties van VVD, D66 OPA Borsele
en LPB stemden tegen de verordening Hondenbelasting 2019.
15.. Voorstel tot het vaststellen van de budgetrapportage 2018 van de gemeente Borsele
De budgetrapportage 2018 wordt vastgesteld en het negatieve saldo wordt onttrokken aan het
algemeen weerstandsvermogen.
16.. Vragenuurtje
a. De heer De Putter vraagt aandacht voor een veilige toegankelijkheid van dorpshuizen, scholen
en sportcomplexen in situaties van gladheid. Wethouder Weststrate geeft aan dat het strooiplan in
2019 wordt herzien. De toegankelijkheid van genoemde gebouwen e.d. wordt hierin meegenomen.
b. De heer van ’t Westeinde (CDA) meldt dat onlangs in de Tweede Kamer een amendement is
aangenomen van de heer Omzigt, waarmee diversificatie mogelijk moet worden in de heffing van
OZB voor bijvoorbeeld dorpshuizen, sportaccomodaties en culturele instellingen. Nu valt deze
groep onder het hoge tarief en het voorstel is om voor hen ook het lagere woningtarief te gaan
laten gelden. Vraag is of dit ook in Borsele doorgezet gaat worden en wat daarvan de financiële
gevolgen gaan zijn. Wethouder Witkam antwoordt dat eerst het advies van de VNG omtrent het
amendement Omtzigt wordt afgewacht, voordat hier een standpunt over in genomen wordt.

MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
*De heer de Putter dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, waarin het college wordt
opgeroepen om het rooien van een substantieel deel van het Sloebos te voorkomen, de dorpsraad
hierbij te betrekken en de raad te informeren over een uitbreiding van het Sloebos. De motie wordt
unaniem aangenomen.
*De heer Burgers dient een motie vreemd aan de orde van dag in (mede ondertekend door de
fracties van D66, OPA Borsele CDA en LPB) waarin het college wordt verzocht op zeer korte
termijn het initiatief te nemen om in gezamenlijkheid (beide supermarkten en de gemeente) te
komen tot een gemeenschappelijk parkeerterrein in Heinkenszand wordt unaniem aangenomen.

e. De heer de Putter dient een motie vreemd aan de orde van de dag waar het college wordt
opgeroepen om op zeer korte termijn in gesprek te gaan met het college van de gemeente Kapelle
om de mogelijkheden van fuseren te onderzoeken en hierover vooraf in gesprek te gaan met de
Commissaris van de Koning over de kansen, mogelijkheden en de te volgen procedure. De motie
wordt verworpen. (D66 en VVD stemde voor).

17.. Sluiting
Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2018/06-december/20:00

