Besluitenlijst Gemeenteraad 14 maart 2019
1. Opening
Afwezig: de heer Verkuil (SGP/CU)

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

3.. Vaststellen van de agenda / orde van de vergadering
4.. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

5.. Voorstel tot het verlengen van de benoeming van de waarnemend
plaatsvervangend griffier
De benoeming van de waarnemend griffier de heer mr. G.M. van Belzen wordt verlengd tot en met 31
december 2019.

5A.. Voorstel tot het vaststellen van de taakomschrijving voor de functie van griffier
en de griffiersfunctie
Het grondslagformulier voor de functie van griffier wordt vastgesteld en de griffiersfunctie wordt fulltime.

6.. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Kern Heinkenszand 2014,
gedeelte Dorpsstraat 50-52, 2018\"
De raad besluit:
1. Het bestemmingsplan “Kern Heinkenszand 2014, gedeelte Dorpsstraat 50-52, 2018” vast te stellen.
2.Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro op te stellen.
3.Op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) de bijbehorende
ondergrond vaststellen zoals deze op het moment van dit te nemen besluit geldt.

7.. Voorstel om niet in te stemmen met de voorwaarden waaronder een perceel
landbouwgrond gebruikt kan worden ten behoeve van een tijdelijke
hoogspanningslijn van TenneT
De raad besluit niet in te stemmen met de voorwaarden waaronder een perceel landbouwgrond gebruikt kan
worden ten behoeve van een tijdelijke hoogspanningslijn van TenneT.

8.. Voorstel tot het vaststellen van de 2e wijziging van de programmabegroting
2019-2022
De raad besluit de tweede wijziging van de programmabegroting 2019-2022 vast te stellen.

9.. Vragenuurtje
*Op de vraag van de heer Kampstra (CDA) om er bij het college van Kapelle op aan te dringen de inwoners
van ’s-Gravenpolder te betrekken bij vervanging van de windmolen in de Willem Annapolderen antwoordt
wethouder Weststrate dat dit reeds is gebeurd. Ook de dorpsraad van ’s Gravenpolder is op deze
ontwikkeling gewezen.
*Mevrouw Brilleman (PVDA) vraagt namens alle fracties of het college bereid is een kerkenvisie op te stellen
ivm de toename van het niet meer in gebruik zijnde religieus erfgoed. Zij is van mening dat kerkgebouwen en
ander cultureel erfgoed van grote religieuze, culturele, educatieve en historische waarde zijn. Wethouder
Weststrate deelt deze mening en zegt toe met een kerkenvisie te komen.
*Mevrouw Stroosnijder (PVDA) vraagt n.a.v. het promotieonderzoek van de heer Bergstra (GGD), of het
klopt dat wij als gemeente een herhaling of ten minste een voortzetting/ gedegen evaluatie van het laatste
gezondheidsonderzoek overbodig vinden?

Wethouder Van de Plasse antwoordt dat als er gerelateerde klachten zijn er een nieuwe situatie ontstaat.
Dan zal worden bezien of nader onderzoek noodzakelijk is.

10.. Sluiting

Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2019/14-maarti/20:00

