Besluitenlijst gemeenteraad 04 april 2019
1.. Opening
Afwezig: Mevrouw Brilleman (PVDA) en de heren Burgers (VVD) en De Putter (D66)

2.. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

3.. Vaststelling van de agenda/ orde van de vergadering
4.. Ingekomen stukken/ klankbordgroepen
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Mevrouw Hoogerland geeft ene terugkoppeling uit de klankbordgroep GR de Bevelanden.

5.. Voorstel tot het instemmen met de overdracht van aandelen van PZEM NV in
Evides aan de aandeelhouders
De gemeenteraad besluit in te stemmen met het voornemen van burgemeester en wethouders het verzoek
van de Provincie aan PZEM NV om de mogelijkheid tot overdracht van de Evides aandelen te onderzoeken
te ondersteunen.

6.. Voorstel tot het aanpassen van de normbedragen in Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs
De raad besluit de normbedragen uit bijlage IV van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Borsele, 18e wijziging, voor 2019 met 24% te verhogen.

7.. Voorstel tot het instemmen met de exploitatiebegroting Sociaal Domein 2019
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de exploitatiebegroting Sociaal Domein 2019 én het begrote
tekort 2019 ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.

8.. Voorstel tot het instemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Regionale
Uitvoeringsdienst Zeeland
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst
Zeeland (RUD) en af te zien van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

9.. Vragenuurtje
De heer Boekholt (VVD) vraagt naar de stand van zaken over de op 6 december 2018 aangenomen motie
met betrekking tot het realiseren gezamenlijk parkeerterrein voor de supermarkten en gemeentehuis in
Heinkenszand. Wethouder Weststrate antwoordt dat er verscheidene initiatieven er toe hebben geleid dat
betrokken partijen (huurder, verhuurder en eigenaar) bereid zijn om op 11 april 2019 met elkaar in gesprek te
gaan. Doel van het gesprek is om te komen tot een gezamenlijke parkeerplaats waarbij zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met de verscheiden logistieke behoeften/wensen van de partijen. Daarnaast gaat
e
het college, conform de gesloten overeenkomst, verder met de voorbereiding van het bestemmingsplan 2
supermarkt Heinkenszand waarin nog niet wordt uitgegaan van een gezamenlijk parkeerterrein. De
wethouder hoopt echter na het gesprek van 11 april 2019 goed inzicht te hebben in de logistieke behoeftes
zodat verder gewerkt kan worden aan een plan dat leidt tot een gezamenlijke parkeerplaats.
De heer Vermeulen (CDA) vraagt mede namens de fracties van de PVDA en de SGP/CU hoe het gesteld is

met het ‘ballonnenbeleid’ in de gemeente Borsele. Een verbod op ballonoplatingen, gaat te ver maar het
goede voorbeeld geven door zelf geen ballonoplatingen meer te organiseren/ondersteunen, en dit
beleidsmatig te borgen zou een goed signaal zijn.

Wethouder Witkam antwoordt het voorstel te steunen al laat de gemeente zelf geen ballonnen op. Een
algemeen verbod heeft ivm het lastig handhaven slechts symbolische waarde en zorgt voor onnodige extra
regeldruk. Hij deelt de mening dat de gemeente hierin een voorbeeldrol heeft en bekijkt op welke wijze een
ontmoedigingsbeleid is vast te leggen.

10.. Sluiting

Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2019/04-april/20:00

