Besluitenlijst gemeenteraad 7 juni 2018
1. Opening
Afwezig de heren Van Hekken en Kooiker (Beide LPB)
2.. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3.. Vaststelling van de agenda
Voorstellen 7 & 8 worden in omgekeerde volgorde behandeld.
4.. Orde van de vergadering
5.. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
6.. Voorstel om kennis te nemen van de jaarstukken van Zeeland Seaports en
gevoelens hieromtrent mee te geven
De raad neemt kennis van de jaarstukken van Zeeland Seaports en verzoekt daar waar
mogelijk de garanties sneller af te bouwen en ziet de cijfers van de NV Zeeland Seaports op
korte termijn tegemoet.
7.. Voorstel tot het kennisnemen van de concept-jaarstukken 2017 Veiligheidsregio
Zeeland en om een positieve zienswijze uit te brengen op de programmabegroting
2019 en de 1ste begrotingswijziging 2019 vd VRZ
De raad neemt kennis van de concept-jaarstukken 2017 en brengt een positieve zienswijze
op de programmabegroting 2019 en de 1ste begrotingswijziging 2019, onder voorbehoud
van de goedkeurende verklaring van de accountant.
8.. Voorstel om een positieve zienswijze uit te brengen op de tussenevaluatie
Maatwerk in Brandweerzorg
De raad brengt een positieve zienswijze uit op de tussenevaluatie Maatwerk in
Brandweerzorg.
9.. Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017 en programmabegroting 20192022 van GR de Bevelanden
De jaarstukken en programmabegroting hebben de instemming van de raad. Deze
instemming zal als zienswijze kenbaar worden gemaakt bij GR de Bevelanden.
10.. Voorstel tot het instemmen met vaststelling bestemmingsplan “Kern ’s
Gravenpolder 2013, gedeelte Schoorkenszandweg 8A, 2018”
Ingestemd wordt met:
- het vaststellen van het bestemmingsplan “Kern ’s-Gravenpolder 2013, gedeelte
Schoorkenszandweg 8A, 2018”;
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro vast te stellen, aangezien dit in
casu niet is vereist;
- het vaststellen van de bijbehorende ondergrond op basis van de BGT, zoals deze op het
moment van dit besluit geldt.
11.. Voorstel tot het instemmen met de jaarrekening 2017 van OLAZ, 11.
begrotingswijziging 1 t/m 7 voor 2018 van OLAZ en de ontwerpbegroting 2019 van

OLAZ
De raad stemt in met de jaarrekening 2017; de begrotingswijzigingen 1 t/m 7 2018 & de
ontwerpbegroting 2019, allen van OLAZ.
12.. Voorstel om akkoord te gaan met de jaarrekening 2017 Regionaal Bureau
Leerplicht (RBL) Oosterschelderegio en de gemeentelijke bijdrage voor het RBL voor
2017 definitief vast te stellen op € 61.355
De raad gaat akkoord met de jaarrekening 2017 RBL Oosterschelderegio en stelt de
gemeentelijke bijdrage voor het RBL voor 2017 definitief vast op € 61.355.
13.. Voorstel om akkoord te gaan met de programmabegroting 2019-2022 van het
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Oosterschelderegio en de gemeentelijke bijdrage
voor het RBL voor 2019 voorlopig te bepalen op € 62.898
De raad stemt in met programmabegroting 2019-2022 van het RBL Oosterschelderegio en
bepaalt de gemeentelijke bijdrage voor het RBL voor 2019 voorlopig op € 62.898.
14.. Voorstel om akkoord te gaan met de 1e begrotingswijziging 2018 Regionaal
Bureau Leerplicht (RBL) Oosterschelde
De raad gaat akkoord met de 1e begrotingswijziging 2018 RBL Oosterschelderegio.
15.. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017, in te stemmen met de
begroting 2019 en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2022 van de
Zeeuwse Muziekschool (portefeuille wethouder Van de Plasse)
De raad neemt kennis van de jaarstukken 2017 Zeeuwse Muziekschool, stemt in met de
begroting 2019. Tevens neemt de raad kennis van de meerjarenbegroting 2020-2022 van de
Zeeuwse Muziekschool
16.. Voorstel tot het instemmen met de jaarrapportage 2017 van het Sociaal Domein
De raad:
* stemt in met de jaarrapportage 2017 van het Sociaal Domein,
* gaat akkoord met het aanbieden van een uitgebreide 1e halfjaarrapportage en een
jaarrapportage en het achterwege laten van de kwartaalrapportages, vanaf heden én
* stemt in met het verbreden van de halfjaar- en jaarrapportage conform het voorstel.
17.. Voorstel tot wijzigen normenkader rechtmatigheid 2017
De raad stelt de wijziging van het normenkader rechtmatigheid 2017 vast.
18.. Voorstel tot het instemmen met de jaarverantwoording 2017 van de gemeente
Borsele
De voorzitter van de auditcommissie, mevrouw Koeleman (CDA) meldt dat het toezicht van
de commissie niet heeft geleid tot aanpassing van de jaarverantwoording 2017.
De Raad besluit:
1. In te stemmen met de jaarverantwoording 2017;
2. Het resultaat te bestemmen zoals voorgesteld;
3. De restantinvesteringen en – projecten te ramen voor 2018;
4. In afwachting van de accountantsverklaring de jaarverantwoording 2017 op grond van art
198 van de Gemeentewet definitief vast te stellen in de raadsvergadering van 5 juli 2018.
19.. Voorstel tot het vaststellen van de 6e wijziging van de programmabegroting 20182021

De 6e wijziging van de programmabegroting 2018-2021 wordt vastgesteld. De fracties van
VVD en D66 stemmen tegen het terugdraaien van de bezuiniging op de wethoudersformatie.
20.. Vragenuurtje
De heer Kampstra (CDA) informeert naar de stappen die het college zet om gasloos te
bouwen, of gasloos bouwen te realiseren is in het masterplan Nieuwdorp en of er gebruik
gemaakt gaat worden van rijkssubsidiemogelijkheden. Wethouder Weststrate antwoordt dat
de mogelijkheden om zowel individuele woningen als wijken te verduurzamen en gasloos te
maken doorlopend worden verkend. Ook wordt er voor de periode 2018 – 2021 een planning
opgesteld voor de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Nieuwdorp zou een
mooie pilot zijn. Komend najaar zal in overleg met het dorp worden verkend hoe wij dit
proces kunnen opstarten. De subsidiemogelijkheden worden uiteraard bekeken maar het is
nog een uitdaging om dat gerealiseerd te krijgen.
De heer Verbrugge (OPA B) vraagt of er een structurele aanpak is voor geld dat positief
overblijft bij de Betho. Wethouder Van de Plasse antwoordt dat voor mensen uit Borsele er
geen wachtlijst is bij de Betho. De positieve resultaten hebben we reeds bestemd voor
doorstroming van personeel en generatiepact gerelateerde personele knelpunten binnen de
werksoorten die gekoppeld zijn aan de Betho. Zo komt het geld terecht bij de mensen die het
nodig hebben.
Naar aanleiding van de recente wateroverlast in verschillende dorpen in de gemeente
informeert de heer Kampstra naar de stand van zaken van het uitvoeringsplan
klimaatadaptatie. Ook vraagt hij of het mogelijk is dat de gemeente zich aansluit bij de
operatie Steenbeek? Wethouder Weststrate geeft aan dat het uitvoeringsprogramma
klimaatadaptatie eind van dit kalenderjaar gereed is en dat in week 24 een overleg is
gepland over de meerwaarde om bij operatie Steenbeek aan te sluiten..
21. Sluiting
Het verslag van deze vergadering kunt u terug vinden op
https://www.borsele.nl/home/vergaderingen_44948/item/vergadering-gemeenteraad_4009.html

