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Agendapunten:
A. Opening,
A1. Spreekrecht publieke tribune
Van dit spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
A2. Vaststelling van de agenda
A3. Orde van de vergadering
B1. Ingekomen stukken
Op de vraag van de heer De Putter (D66) over het opstellen van een lange termijn visie van
het openbaar onderwijs antwoordt de voorzitter dat eerst de besprekingen mbt de
samenwerking/fusie van Kibeo worden afgewacht, alvorens een lange termijn visie wordt
opgesteld. Wethouder Zandee meldt n.a.v. een vraag van de heer Van Hekken (LPB) dat de
plannen m.b.t. de begraafplaatsen niet meer ter discussie staan.
B2. Benoeming wethouder
De heer A.M.A. Schenk (CDA) wordt unaniem gekozen als wethouder en als zodanig
benoemd.
B3. Voorstel tot onderzoek geloofsbrieven en tot toelating van een nieuw benoemd
raadslid
De geloofsbrieven worden akkoord bevonden.
B4. Beëdiging/afnemen belofte nieuw benoemd raadslid
De heer P.B.J. van den Dries legt de eed af en wordt benoemd als nieuw raadslid van het
CDA.
B5. Voorstel tot het niet instemmen met de begroting en de 1e begrotingswijziging 2012
van de Veiligheidsregio Zeeland
De raad stemt unaniem niet in met de begroting en de 1e begrotingswijzing 2012 van de
Veiligheidsregio Zeeland.
B6. Voorstel tot het wijzigen van de verordening leerlingenvervoer gemeente Borsele
De raad wijzigt de verordening leerlingenvervoer.

B7. Voorstel om het verstrekken van de duurzame leningen voort te zetten
De raad blijft duurzame leningen verstrekken conform voorstel. De VVD fractie stemt tegen.
B8. Voorstel tot het instemmen met het gemeentelijke rioleringsplan 2012-2017
De raad stemt in met het gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017. De motie van D66,
ondersteund door de LPB en de VVD om de berekeningsmethodiek van het riool recht aan te
passen, wordt ingetrokken.
B9. Voorstel tot het vaststellen van de meerjarenplanning voor de
uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, rioleringen, openbare verlichting en sportvelden
voor de periode 2012 t/m 2016.
De raad stelt deze meerjarenplanning vast.
C. Vragenuurtje
De heer Uitterhoeve (PvdA) informeert naar het college standpunt omtrent de vertrekregeling
van de directeur van de Delta de heer Boerma. De heer Gelok antwoordt dat het college
hierover dinsdag 10 april een standpunt in zal nemen en hierover de raad zal informeren.
De heer van der Maas (CDA) informeert of het college iets kan doen aan het rommelige
aanzicht dat door het kappen van de bomen langs de dijk van de Zwaakse weel is ontstaan?
Wethouder Zandee antwoordt dat de eigenaar (SBNL) een kapplicht heeft. De ontstane schade
zal bij de boomkapper worden verhaald. De eigenaar heeft een herplantplicht dat inhoudt dat
binnen drie jaar alle dijken weer ingeplant dienen te zijn. Bij het herplanten zal aandacht
worden gevraagd voor het fatsoeneren van de bermen.
Tevens vraagt de heer Van der Maas naar de gezondheidsrisico's van het scheepvaartverkeer
op de Westerschelde. Wethouder Miermans antwoordt dat de inspectie Leefomgeving en
transport de bevoegde instantie is indeze en niet de gemeente.
Op de vraag van de heer De Putter (D66) of het college bereid is een verordening op te stellen
om deeltijd wonen in voor permanente bewoning bestemde woningen toe te staan antwoordt
wethouder Zandee dat dit alleen gebeurd indien het persé noodzakelijk is, anders wordt eea
met bestaande regelgeving geregeld.
15. D. Sluiting
.

