Besluitenlijst Gemeenteraad 3 december 2020
1.. Opening
Afwezig: de heer Vermeulen CDA
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 resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019
gemeente Borsele.
5.. Voorstel om kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage van de
Veiligheidsregio Zeeland en een positieve zienswijze uit te brengen op de 3e
begrotingswijziging 2020 van de Veiligheidsregio Zeeland
De raad besluit om:
1. De 2de bestuursrapportage 2020 van de Veiligheidsregio Zeeland voor kennisgeving aan
te nemen.
2. Een positieve zienswijze uit te brengen op de 3de begrotingswijziging 2020 van de
Veiligheidsregio Zeeland.
6.. Voorstel om wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de
deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s
De raad besluit:
1. geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen het voorgenomen besluit van de
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland om lid te worden van de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV).
2. hieraan de voorwaarde te verbinden dat in de eerstvolgende wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland invulling wordt gegeven aan artikel
31a, lid 1, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
7.. Voorstel om in te stemmen met het omzetten van de onderhoudsvoorzieningen in
egalisatiereserves
De raad besluit:
- In te stemmen met het omzetten van de afzonderlijke onderhoudsvoorzieningen riolering,
groenstructuur, sportvelden, lichtmasten, groot onderhoud gebouwen, groot onderhoud
wegen per januari 2020 naar egalisatiereserves riolering, groenstructuur, sportvelden,
lichtmasten, onderhoud gebouwen, onderhoud wegen.
- Het jaarlijkse resultaat (verschil tussen begrote lasten en gerealiseerde lasten) te muteren
op de egalisatiereserve.
8.. Voorstel vaststellen v/d verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2021, het
intrekken v/d verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2015 en kennis te nemen v/d
‘nadere regels jeugdhulp gemeente Borsele 2021’
De raad besluit:
1. De Verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2021 vast te stellen.
2. De Verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2015 in te trekken met ingang van de datum
dat de Verordening jeugdhulp gemeente Borsele 2021 in werking treedt.
3. Kennis te nemen van de nadere regels Jeugdhulp gemeente Borsele 2021.
9.. Voorstel om kennis te nemen van de Kadernota Armoede & Schulden de
Bevelanden 2021-2024 ‘Leven zonder (geld)zorgen’

De raad besluit om:
1. kennis te nemen van de kadernota Armoede & Schulden De Bevelanden 2021-2024
‘Leven zonder (geld)zorgen’.
2. het huidige Beleidsplan Schulddienstverlening WIZ 2020 met één jaar te verlengen.
10.. Voorstel om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2020 van de GGD
Zeeland en een zienswijze te geven op de 3e begrotingswijziging 2020 van de GGD
Zeeland
De raad besluit:
1. kennis te nemen van de bestuursrapportage 2020 van de GGD Zeeland.
2. een positieve zienswijze te geven n.a.v. de begrotingswijziging 2020 nr. 3A GR GGD
Zeeland exclusief Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.
3. zich te onthouden van een zienswijze over de begrotingswijziging 2020 nr. 3B
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en aan te dringen bij de IJZ om de Zeeuwsbrede
inventarisatie tot het beteugelen van de uitgaven in de jeugdzorg, op korte termijn inzichtelijk
te maken.
4. de consequenties uit de begrotingswijzigingen mee te nemen in de gemeentelijke
programmarapportage 2020.
De fractie van de LPB stemt tegen punt 4.
11.. Voorstel om in te stemmen met de verdeling van de middelen Inter Bestuurlijk
Programma (IBP) (inclusief) de hieraan toegevoegde middelen uit de decembercirculaire
2019
De fracties van SGP/CU, CDA, VVD, LPB & OPA B dienen een amendement in om de tekst onder
‘besluit’ de huidige 3 punten te laten vervallen en daarvoor op te nemen:
Besluit:
1. De geoormerkte middelen a 237.098,- euro uit de december circulaire toe te kennen aan de
voorgestelde onderwerpen;
2. Het voorgestelde bedrag van 798.000,- euro IBP budget niet toe te kennen aan de voorgestelde
onderwerpen;
3. Een bedrag van maximaal 100.000,- euro IBP budget toe te kennen om reeds aangegane strikt
noodzakelijke bestuurlijke verplichtingen te kunnen continueren;
4. Het resterende bedrag IBP gelden van 698.000,- euro nu niet vrij te geven, maar als integraal
onderdeel zoals geoormerkt in de herziene begroting 2021 – 2024 op te nemen.
Het amendement wordt unaniem aangenomen.
12.. Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2020 van de gemeente
Borsele
De gemeenteraad besluit:
1. De programmarapportage 2020 vast te stellen.
2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld.
3. De begrotingswijzigingen van december vast te stellen.
4. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2020 vast te stellen.
13.. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2021 van de gemeente
Borsele
De raad besluit om de onderstaande belastingverordeningen voor het jaar 2021 vast te
stellen:
a. Verordening Onroerendezaakbelastingen 2021;
b. Verordening Forensenbelasting 2021;

c. Verordening Rioolheffing 2021;
d. Verordening Afvalstoffenheffing 2021;
e. Verordening Reinigingsrechten 2021;
f. Verordening Precariobelasting 2021;
g. Verordening Precariobelasting op kabels, leidingen en buizen 2021;
h. Verordening Hondenbelasting 2021;
i. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021;
j. Verordening Leges 2021.
De fractie van de VVD stemt tegen de verordeningen genoemd onder C, D,& E, de fractie
van OPA Borsele stemt tegen de verordeningen genoemd onder C, D, E, & H en de LPB
fractie stemt tegen de verordening genoemd onder C
14.. Voorstel tot het vaststellen van het normen- en toetsingskader 2020 van de
gemeente Borsele
De raad stelt het definitieve Normen- en toetsingskader rechtmatigheid 2020, dat tevens
dient als het voorlopige normenkader 2021, vast.
15.. Vragenuurtje
De heer Smits (LPB) vraagt aandacht voor de lastige positie voor de jongeren in de
coronatijd, zeker rond komende feestdagen. Wethouder van de Plasse erkent dat het nu een
lastige tijd is voor jongeren en geeft aan dat de jongerenwerker op zoek is om binnen de
beperkingen die de coronamaatregelen vereisen, toch een goede invulling te kunnen geven
aan de feestdagen.
Mevrouw Van de Ree (D66) vraagt naar de vorderingen die er zijn gemaakt in de
gesprekken met de bewoners (t Dijkje) over de inpassing van groen en mogelijke aanpassing
P-terrein aan achterzijde gemeentehuis en naar de stand van zaken m.b.t. de verbinding
tussen de parkeerterreinen van Jumbo en toekomstige Lidl? Wethouder Weststrate meldt dat
met de bewoonster van ’t Dijkje 5 een voorstel voor landschappelijke inpassing van het
parkeerterrein van Lidl is besproken. Hoewel haar voorkeur uitgaat naar de verschuiving van
het parkeerterrein tot achter de gevel van het gemeentehuis kan zij zich in hoofdlijnen in de
huidige plannen vinden. Vanuit de gemeente is aangegeven dat een andere inrichting van
het parkeerterrein niet aan de orde is. De gemeenteraad heeft daartoe niet besloten. De
bewoonster heeft beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan.
De afgelopen periode hebben Lidl, Jumbo, de eigenaren en verhuurder van het pand van de
Jumbo onderling overleg gevoerd en gezocht naar een mogelijke oplossing voor een
gezamenlijk parkeerterrein in Heinkenszand, zoals de gemeenteraad van Borsele voor ogen
heeft. Partijen hebben een aantal varianten besproken, waarover partijen in beginsel positief
zijn. Deze varianten roepen vragen op die nader onderzocht moeten worden om te weten of
we als partijen gezamenlijk over deze varianten of een voorkeursvariant verder kunnen
praten. Het zijn ideeën die zich nog in de verkennende fase bevinden.
16. Sluiting

AMENDEMENT ART.27 RvO
Naar aanleiding van agendapunt 11, “Voorstel om in te stemmen met de verdeling van de middelen
Inter Bestuurlijk Programma (IBP) (inclusief) de hieraan toegevoegde middelen uit de
decembercirculaire 2019”.
De gemeenteraad van Borsele, in vergadering bijeen op donderdag 3 december 2020

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
In de tekst onder ‘besluit’ de huidige 3 punten te laten vervallen en daarvoor op te nemen:
Besluit:
1. De geoormerkte middelen a 237.098,- euro uit de december circulaire toe te kennen aan de
voorgestelde onderwerpen;
2. Het voorgestelde bedrag van 798.000,- euro IBP budget niet toe te kennen aan de voorgestelde
onderwerpen;
3. Een bedrag van maximaal 100.000,- euro IBP budget toe te kennen om reeds aangegane strikt
noodzakelijke bestuurlijke verplichtingen te kunnen continueren;
4. Het resterende bedrag IBP gelden van 698.000,- euro nu niet vrij te geven, maar als integraal
onderdeel zoals geoormerkt in de herziene begroting 2021 – 2024 op te nemen.

Toelichting:
De Raad heeft op 21 maart jl. het College opdracht gegeven te komen met een bestedingsplan voor de IBP gelden dat geënt
is op de 3 raadsbreed gekozen thema’s (uit een IBP-keuzepalet van 7 thema’s), te weten: ‘Klimaat’, ‘Toekomstbestendig
Wonen’ en ‘Vitaal Platteland’. In het kader van behoorlijk bestuur is het logisch de ingezette lijn vast te houden nu het
bestedingsplan wordt aangeboden door het College. Dit amendement roept dan ook niet op om inhoudelijk zozeer andere
keuzes te maken dan 21 maart of deze nu te heroverwegen, alswel dat de financiële situatie van de gemeente Borsele
momenteel dermate diffuus en onzeker is dat voor het uitgeven van ruim 1 miljoen euro incidentele middelen op de gekozen
thema’s momenteel een te groot risico is. Tegelijkertijd is de Raad zich bewust dat de gelden uit de decembercirculaire zeer
duidelijk geoormerkt zijn en daarom vrijgegeven dienen te worden om niet in een patstelling te raken. Ook dienen genoemde
zaken waar reeds een concreet en beslist noodzakelijk traject voor is gestart doorgezet te worden, vandaar dat de Raad
hiervoor 100.000,- euro beschikbaar stelt. Hiermee hoeven noodzakelijke processen waarover een principekeuze is gemaakt
niet volledig on hold te worden gezet. Het resterende bedrag van 698.000,- euro incidentele middelen dient voor de huidige
bestemming geoormerkt, doch integraal in de herziene begroting 2021-2024 te worden meegenomen. Dit biedt tevens de
gelegenheid om bepaalde items te onderbouwen, bijvoorbeeld daar waar het de duurzaamheidsvisie betreft. Over deze
begroting wordt op D.V. 4 maart of uiterlijk april 2021 een besluit wordt genomen. Door de met dit amendement voorgestelde
integrale aanpak in de totale begroting heeft de Raad meer zicht en houvast op het geheel aan uitgaven in deze onzekere tijd
en houdt ze de vrijheid om in geval dat noodzakelijk blijkt de incidentele middelen alsnog anders in te zetten dan
aanvankelijke keuze op 21 maart.
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