Besluitenlijst gemeenteraad 6 juni 2019
1.. Opening
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 raad neemt kennis van de gemeentelijke jaarverantwoording kinderopvang 2018 en de
jaarstukken 2018 van de Stichting Dorpsbusje Ellewoutsdijk.
5.. Voorstel tot het kennisnemen van de conceptjaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio
Zeeland, het uitbrengen van een positieve zienswijze op de tweede begrotingswijziging
2019 en op de programmabegroting 2020
De raad neemt kennis van de concept-jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) én
brengt een positieve zienswijze uit op de Programmabegroting 2020 en op de 2de
begrotingswijziging 2019 van de VRZ, met de kanttekening dat de VRZ een financieel gezonde en
voorspelbare organisatie moet worden.
6.. Voorstel om kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke
Regeling Zeeland Seaports en de gevoelens mee te geven aan de vertegenwoordigers in
ZSP
De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke
Regeling Zeeland Seaports en geeft zijn gevoelens mee aan de vertegenwoordigers in ZSP.
7.. Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak voor het Jubileum Borsele 50 jaar en
het beschikbaar stellen van een krediet
De raad stemt in met het plan van aanpak Jubileum Borsele 50 jaar en stelt voor het jubileum een
krediet van € 80.000 beschikbaar.
8.. Voorstel om bij het DB van GR De Bevelanden een zienswijze in te dienen om geen
bezwaar te maken tegen de jaarrekening 2018, 2e begrotingswijziging 2019 en de
programmabegroting 2020-2023
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de jaarrekening 2018, de 2e begrotingswijziging 2019
en de programmabegroting 2020-2023. Bij het dagelijks bestuur wordt als zienswijze ingediend dat
de gemeenteraad besluit in te stemmen met de jaarrekening 2018, de 2e begrotingswijziging 2019
en de programmabegroting 2020-2023 én dat eerst de toekomstvisie van GR De Bevelanden
i.o.m. de raden vastgesteld dient te worden voordat een directeur benoemd gaat worden.
9.. Voorstel tot het instemmen met de voortzetting van uitgifte van woningbouwgrond en
bedrijfsgrond in erfpacht voor onbepaalde tijd
De gemeenteraad besluit in te stemmen met voortzetting van uitgifte van woningbouwgrond en
bedrijfsgrond in erfpacht voor onbepaalde tijd. De VVD fractie stemt tegen.
10.. Voorstel tot het instemmen met de winst- en verliesneming in de plannen van het
grondbedrijf en de doorlooptijd van de plannen Stadshoek Borssele, De Blikken 2 ’sHeerenhoek en Plataanweg Ovezande te verlengen
De gemeenteraad besluit de winst en verlies te nemen in de plannen van het grondbedrijf en de
doorlooptijd van de 3 plannen te verlengen.
11.. Voorstel tot het instemmen met het jaarrapport 2018, de 1e t/m 5e begrotingswijziging
2019 en de ontwerpbegroting 2020 van OLAZ en het daarover indienen van een positieve
zienswijze bij het bestuur van OLAZ

De gemeenteraad besluit in te stemmen met het jaarrapport 2018, de 1e t/m 5e begrotingswijziging
2019 en de ontwerpbegroting 2020 van O.L.A.Z. en daarover een positieve zienswijze bij het
bestuur van O.L.A.Z. in te dienen. Ook stemt de raad in om:
* voor 2019 de extra last van € 83.317 ten laste te brengen van het algemeen
weerstandsvermogen;
* bij het opstellen van de gemeentebegroting 2020 rekening te houden met de tarieven/bijdragen
zoals genoemd in de ontwerpbegroting 2020 van O.L.A.Z.;
* het tekort van € 137.370 te dekken door een verhoging van de afvalstoffenheffing met ruim 5%.
12.. Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2018 van de Zeeuwse Muziekschool,
het instemmen met de begroting 2020 en het kennisnemen van de meerjarenbegroting 20212023
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarstukken 2018 van de Zeeuwse Muziekschool en stemt
in met de begroting 2020 onder de voorwaarde dat de Zeeuwse Muziekschool vóór 1 december
2019 een plan van aanpak overlegt. Ook neemt de raad kennis van de meerjarenbegroting 20212023.
13.. Voorstel tot instemming met de zienswijze op de Ontwerp programmabegroting 2020
van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
De gemeenteraad besluit in te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020 van het
Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio en de navolgende punten in de
zienswijze mee te nemen:
1. Zodra meer informatie over reële financiële effecten m.b.t. de Wmo maatwerkvoorzieningen
beschikbaar is, worden deze zo spoedig mogelijk verwerkt in een 1ste begrotingswijziging;
2. Het opstellen van een financieel meerjarenperspectief op basis van feitelijke gegevens.
3. Het innovatiebudget begeleiding maximeren op een vast bedrag.
4. De bestemming van de reserves beter onderbouwen. Reserves zonder bestemming dienen te
worden teruggestort naar de gemeenten.
14.. Voorstel tot het vaststellen v/h programma van eisen selectie accountant voor de
begrotingsjaren 2019-2021 en het instemmen met de inkoopprocedure voor aanbesteding
van de accountantsdiensten begrotingsjaren 2019-2021
De gemeenteraad besluit het programma van eisen voor de selectie van een accountant voor de
begrotingsjaren 2019-2021 en bijbehorend controleprotocol vast te stellen en stemt in met de
inkoopprocedure voor aanbesteding van de accountantsdiensten begrotingsjaren 2019-2021.
15.. Vragenuurtje
De heer De Jong (SGP/CU) vraagt welke mogelijkheden de wethouder ziet om de Stichting
Leergeld Oosterschelderegio bij hun goede werkzaamheden te ondersteunen?
Wethouder Van de Plasse antwoordt dat de activiteiten van Stichting Leergeld in samenwerking
met de andere Bevelandse gemeenten al worden gesubsidieerd. Dit is onderdeel van ons
armoedebeleid. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een subsidieregeling voor
armoedebeleid. Onderdeel hiervan is dat we voor een aantal jaren een vast bedrag willen
subsidiëren zodat partijen weten waar zij aan toe zijn en tijdig medefinanciers kunnen zoeken.
De heer De Putter (D66) zegt kennis genomen te hebben van de zorg van de inwoners van ’s Heer
Abtskerke met betrekking tot uitzicht op het bedrijventerrein de Poel in Goes. Op zijn vraag of het
college bekend was met deze ontwikkeling en of daarover overleg is geweest met de gemeente
Goes, antwoordt wethouder Witkam dat deze ontwikkelingen bij de herziening van het
bestemmingsplan afslag A58 en nieuwe aansluiting in Goes aan de orde zijn geweest. De
wethouder deelt de gevoelens van de inwoners van ’s Heer Abtskerke. De wens van een
groenstrook vindt hij begrijpelijk. Dit vergt een investering van 250.000 euro. Waaruit dit moet
worden betaald is nog niet duidelijk

16.. Sluiting

Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/06-juni/20:00

