Besluitenlijst gemeenteraad 7 januari 2021
1.. Opening
Afwezig mevrouw van de Ree (D66)
2.. Spreekrecht publieke tribune
De heer Verdam spreekt in over de Gebiedsgerichte Aanpak Borsele Oost
3.. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
4.. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
De raad verschuift de brief van Stichting Zeeuws Platform betreffende Stralingsrisico naar de
raadsvergadering van februari 2021..
5.. Kennismaking met de kinderburgemeester
Na vertoning van de kennismakingsfilm wenst de raad kinderburgemeester Kris Rottier veel
succes in zijn functie.
6. Voorstel om in te stemmen met het maatregelenpakket en fasering GGA Borsele
Oost
De raad besluit in te stemmen met het maatregelenpakket en fasering GGA Borsele Oost;
met voorgestelde dekking voor de verkeersmaatregelen in de 1e fase (onder voorbehoud
van goedkeuring door de financieel toezichthouder; met het opstarten van de noodzakelijke
ruimtelijke procedure voor de aanleg van randweg Hoedekenskerke én met het opstarten
van de onderhandeling ter verwerving van de benodigde gronden voor de realisatie van de
randweg Hoedekenskerke.
7.. Vragenuurtje
De heer Verkuil (SGP/CU) informeert naar de inspanningen van het college over de
zorgelijke situatie bij Woonlocatie De Rietkraag in Heinkenszand waar onrust door jongeren
is ontstaan. Onrust die ervoor zorgt dat bewoners van de Rietkraag, en hun ouders, zich niet
veilig voelen en bezorgd zijn over de toekomst. De heer Dijksterhuis antwoordt dat deze
locatie de aandacht heeft. De jongerenwerker heeft de nodige inzet verricht. Hij heeft de
locatie en omgeving vaker meegenomen in zijn avondrondes. Hij is met alle betrokken
partijen in gesprek geweest, zoals de locatiemanager, de omliggende scholen en de
familieraad van de Rietkraag. Ook aanwezige jongeren zijn door hem aangesproken. We
hebben de problematiek ook besproken met de politie. De politie heeft de afgelopen tijd extra
aandacht gehad voor de locatie. Een aantal jongeren zijn thuis bezocht, waarbij ook met
ouders is gesproken. In de voorbereiding op oud en nieuw hebben we de locatie als hotspot
benoemd. Dit betekent dat dit een aandachtslocatie was voor onze BOA’s en de
politie.Onlangs is met politie afgesproken om binnenkort samen met betrokkenen in gesprek
te gaan en een plan op te stellen om de overlast verder aan te pakken. Hierbij zullen we
kijken naar toezicht, inrichting van de omgeving, maar ook naar de verantwoordelijkheid van
de ouders en weerbaarheid van de omgeving.
De heer Van t Westeinde (CDA) dankt het college voor de uitvoering die zij hebben gegeven
aan het initiatief van de fracties van CDA en SGP/CU om tijdens de jaarwisseling de
kerkklokken te laten luiden . Hij vraagt of het college hier een jaarlijks terugkerende traditie
van te maken. De heer Dijksterhuis antwoordt positief tegen het idee te staan maar even wil
onderzoeken wat de mogelijke inns en outs zijn.
Mevrouw Koeleman (CDA) vraagt of het college in beeld heeft hoeveel mensen betrokken
zijn in de toeslagenaffaire inzake de kinderopvangtoeslag en of, indien nodig, deze mensen

worden ondersteunt. Wethouder Van de Plasse antwoordt dat het vier gezinnen uit
gemeente Borsele betreft. Er kunnen nog meer meldingen binnenkomen, maar dit zijn de
aantallen die nu bekend zijn.
- Bij een van de gezinnen is inmiddels ondersteuning ingezet.
- Er is afgesproken dat de procescoördinatoren CJG aanspreekpunt zijn en actie
ondernemen als er meldingen binnenkomen en hulp nodig is.
- Denk b.v. aan schuldenproblematiek.
- Het kan overigens zo zijn dat de meldingen bij GR de Bevelanden binnenkomen. Dan
pakken zij deze casus natuurlijk op.
De heer Kampstra (CDA) dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, mede
ondertekent door de LPB fractie, waarin het college wordt opgeroepen de provincie aan te
spreken om flexibel in te spelen op de veranderende trends op de woningmarkt en, wanneer
er vraag naar is, nieuwbouw op kleine kernen mogelijk te maken. Deze motie wordt unaniem
aangenomen.
8.. Sluiting
Verslag van deze vergadering inclusief de onderliggende vergaderstukken treft u aan via
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2021/07-januari/20:0

