Besluitenlijst gemeenteraad 7 februari 2019
Agendapunten:
1.. Opening
Na een korte inleiding van de voorzitter wordt één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van onlangs
overleden oud Schots strijders de heer Jim Anderson.
afwezig: mevrouw Hoogerland (CDA)
2.. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3.. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
De heer De Putter (D66) stelt voor:
a. agendapunt 5 te schrappen. De raad stemt hiermee in.
b. geeft aan een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen over de toegankelijkheid van
gemeentelijke gebouwen. Dit wordt als agendapunt 12 a aan de agenda toegevoegd.
4.. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
5.. Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ volgens art. 34A RVO. In verband met het staken van de
stemmen in de raadsvergadering d.d. 10 januari 2019 (portefeuillehouder burgemeester Dijksterhuis)
Niet behandeld.
6.. Voorstel tot het instemmen met het plan van aanpak ‘Slag om de Schelde Om Nooit Te Vergeten’
en het beschikbaar stellen van een krediet
De heer Verkuil (SGP/CU) trekt zich ivm betrokkenheid met dit agendavoorstel terug van de beraadslaging
en besluitvorming hieromtrent.
De raad stemt in met het Plan van aanpak “Slag om de Schelde, Om Nooit Te Vergeten” en stelt hiervoor
krediet beschikbaar.
7.. Voorstel tot het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports
De raad besluit:
1. Toestemming te verlenen aan het college van BenW om te besluiten tot opheffing van de GR ZSP.
2. De GR ZSP op te heffen per een door het Algemeen Bestuur van de GR ZSP te bepalen datum onder de
opschortende voorwaarde dat ook de colleges van BenW van Terneuzen en Vlissingen, het college van GS,
de gemeenteraden van Terneuzen en Vlissingen en Provinciale Staten besluiten tot opheffing van de GR
ZSP.
3. In te stemmen met c.q. aan te gaan de Uitvoeringsovereenkomst opheffing GR ZSP en kennis te nemen
van de Garantieovereenkomst 2019.
4. De burgemeester mandaat te verlenen tot ondertekening van de Uitvoeringsovereenkomst opheffing GR
ZSP namens de gemeenteraad.
5. De door het college van BenW opgelegde geheimhouding op de Garantieovereenkomst 2019 en de akten
van borgtocht c.q. garantstellingen te bekrachtigen ex artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet.
6. De Havenverordening 2019 vast te stellen en deze in werking te laten treden per de datum van de
opheffing van de GR ZSP.
8.. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan “Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018”
De heer De Putter dient een motie in waarin het college wordt opgeroepen voor een heldere en goede
communicatie met de dorpsraden te zorgen over de frequentie en locaties van geluidsmetingen én voor het
beschikbaar en openbaar zijn de resultaten van berekeningen en metingen voor burgers. Vóór de motie
stemde de fracties van D66, LPB en OPA B. De overige fracties stemden tegen waarmee de motie is
verworpen met 5 stemmen voor en 13 stemmen tegen..
De raad besluit
- Op basis van de Overwegingen/Reactie zoals opgenomen in de bij dit raadsvoorstel behorende bijlage niet
tegemoet komen aan de tegen het ontwerpbestemmingsplan “Zeehaven- en industrieterrein Sloe
2018”ingediende zienswijze 2, 7, 8, 9.
- Op basis van de Overwegingen/Reactie zoals opgenomen in de bij dit raadsvoorstel behorende bijlage

deels tegemoet komen aan de tegen het ontwerpbestemmingsplan “Zeehaven- en industrieterrein Sloe
2018” ingediende zienswijze 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 en 12.
- Het bestemmingsplan “Zeehaven- en industrieterrein Sloe 2018” gewijzigd vaststellen.
- Op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) de bijbehorende ondergrond vaststellen
zoals deze op het moment van dit te nemen besluit geldt.
9.. Voorstel tot het instemmen met het geven van een zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2019
van de GGD Zeeland, inzake het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma
De Raad stemt in met de zienswijze bij de 1e begrotingswijziging 2019 van de GGD Zeeland over het
Rijksvaccinatieprogramma, te weten zich te kunnen vinden in de 1e begrotingswijziging 2019 van de GGD
en hieraan gelieerde voorstellen 1 tot en met 3:
1. het beleggen van de uitvoering van het RVP bij de GGD Zeeland en opdracht te geven om de wijzigingen
in het RVP verder te implementeren.
2. de middelen die via het gemeentefonds beschikbaar komen voor uitvoering van het RVP op grond van de
1e begrotingswijziging 2019 structureel op te nemen in de GGD-begroting op basis van de bedragen van de
decembercirculaire 2018.
3. in 2020 onderzoeken hoe de werkelijke uitgaven zich verhouden tot de beschikbaar gestelde middelen.
10.. Voorstel tot het vaststellen van de normenkader rechtmatigheid 2018 van de gemeente Borsele
De raad stelt het Normenkader rechtmatigheid 2018 vast.
11.. Voorstel tot het vaststellen van de gewijzigde legesverordening 2019 en bijbehorende
tarieventabel 2019
De raad stelt de gewijzigde legestabel bij de Legesverordening 2019 vast.
12.. Vragenuurtje
De heer De Jong (SGP/CU) vraagt naar aanleiding van de ontvangen berichten over de alliantie
Kinderarmoede van 29 januari jl. of het college kan aangeven in hoeverre kinderarmoede in onze gemeente
bekend is en hoe het signaleren en bestrijden van kinderarmoede op dit moment in onze gemeente vorm
krijgt? Wethouder Van de Plasse antwoordt dat armoedebestrijding onder kinderen onderdeel is van de
kadernota Armoedebeleid 2017-2020 die de raad in 2017 heeft vastgesteld. Het college is bezig met de
uitvoering hiervan. Er zijn actielijnen ter bestrijding van armoede uitgezet en er volgen er nog meer. Eén van
de speerpunten is: Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders. Er zijn al
bijeenkomsten gepland om te kijken wat er naast de regelingen die er al zijn voor kinderen zoals Jeugdfonds
Sport en Cultuur, Kinderkamp Borsele, Stichting Leergeld, declaratiefonds etc nog meer onderdeel zou
moeten zijn van het kindpakket. Ook zijn we bezig met de verkenning over hoe we kinderen uit doelgroep
zelf kunnen betrekken in het ontwikkelen van beleid. Daarnaast heeft het college het afgelopen jaar veel
aandacht gevraagd voor de signaalfunctie van de zorgprofessionals die bij de mensen thuis komen.

De heer De Putter dient een motie vreemd aan de orde van de dag in waarin het college wordt opgeroepen
om:1. de toegankelijkheid van de raadsboerderij zo snel mogelijk te verbeteren, zodat deze permanent
voldoet aan de geldende toegankelijkheidscriteria, 2. op korte termijn een toetsing op de toegankelijkheid en
bruikbaarheid uit te voeren bij alle gemeentelijke gebouwen en voorzieningen, 3 om bij de geplande
actualisatie van het GVVP, het toegankelijkheidscriterium te implementeren, 4 voor het zomerreces 2019
een inventarisatie met eventueel een plan van aanpak te presenteren. Vóór de motie stemde de fracties van
D66 en OPA B. De overige fracties stemden tegen waarmee de motie is verworpen met 2 stemmen voor en
16 stemmen tegen.
13.. Sluiting

Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2019/07-februari/20:00

