Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele te
houden op donderdag 6 juni 2019 om 20.00 uur in de raadzaal ’t Hof Stenevate te
Heinkenszand.
1.

Opening

2.

Spreekrecht publieke tribune

3.

Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering

4.

Ingekomen stukken / klankbordgroepen

5.

Voorstel tot:
a. het kennisnemen van de conceptjaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio
Zeeland;
b. het uitbrengen van een positieve zienswijze op de tweede begrotingswijziging
2019 van de Veiligheidsregio Zeeland;
c. het uitbrengen van een positieve zienswijze op de programmabegroting 2020
(portefeuillehouder burgemeester Dijksterhuis)

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 (portefeuillehouder burgemeester Dijksterhuis)

7.

Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak voor het Jubileum Borsele 50
jaar en het beschikbaar stellen van een krediet
(portefeuillehouder burgemeester Dijksterhuis)

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 (portefeuillehouder burgemeester Dijksterhuis)

9.

Voorstel tot het in stemmen met de voortzetting van uitgifte van woningbouwgrond en
bedrijfsgrond in erfpacht voor onbepaalde tijd
(portefeuillehouder wethouder Weststrate)

10.

Voorstel tot het instemmen met:
a. winst en verlies te nemen in de plannen van het grondbedrijf, en
b. de doorlooptijd van de plannen Stadshoek Borssele, De Blikken 2 ’s-Heerenhoek
en Plataanweg Ovezande te verlengen
(portefeuillehouder wethouder Weststrate)

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
(portefeuillehouder wethouder Weststrate)

12.

Voorstel tot:
a. het kennisnemen van de jaarstukken 2018 van de Zeeuwse Muziekschool;
b. het instemmen met de begroting 2020;
c. het kennisnemen van de meerjarenbegroting 2021-2023.
(portefeuillehouder wethouder Van de Plasse)

13.

Voorstel tot het instemmen met de zienswijze op de Ontwerp programmabegroting
2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio
(portefeuillehouder wethouder Van de Plasse)

14.

Voorstel tot het vaststellen van het programma van eisen voor de selectie van de
accountant voor de begrotingsjaren 2019-2021 (portefeuillehouder wethouder
Witkam)

15.

Vragenuurtje

16.

Sluiting

Heinkenszand, 13 mei 2019
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis
Griffier,
Ph. de Vree

