Verslag b&w-vergadering d.d. 17 april 2012.
Aanwezig: burgemeester Gelok, wethouders Schenk, Zandee en Miermans, loco-secretaris
Van den Berge.
1. Opening.
2. Mededelingen.
De burgemeester zegt dat het bestuur van de veiligheidsregio op 13 april 2012 de
begroting 2012 heeft vastgesteld. Een aantal gemeenten, waaronder Borsele, hebben
tegengestemd. Tevens is afgesproken om opnieuw met externe ondersteuning naar
de verdeelsleutel voor de kosten van de veiligheidsregio te kijken.
De b&w-vergadering van 22 mei 2012 wordt verzet naar 21 mei 2012, van 10.00 tot
12.00 uur.
3. Verslag/besluitenlijst 10 april 2012.
Akkoord.
4. Uitnodigingen/representatieve activiteiten.
Wethouder Zandee zal de algemene dorpsvergadering te ’s-Heer Abtskerke op 18
april 2012 bijwonen.
Burgemeester Gelok en wethouder Zandee wonen het afscheid bij van Ds. Hakvoort
te ’s-Gravenpolder op 23 mei 2012
Wethouder Miermans verricht de opening van het volksdansfestival op 6 augustus
2012 in De Stenge te Heinkenszand.
Het kollege is verhinderd het afscheid van burgemeester Schouwenaar van
Middelburg op 20 april 2012 bij te wonen.
De burgemeester is verhinderd de 4 mei-herdening bij te wonen. Wethouder Zandee
gaat in zijn plaats.
Wethouder Miermans heeft 5 mei 2012 een ontmoeting met familieleden van de
bemanning van de in WO II in Nieuwdorp gecrashte Lancaster.
5. Concept-raadsvoorstel tot vaststelling 1e wijziging legesverordening 2012.
Akkoord. Betreft een aanpassing omdat in de meeste gevallen geen sloopvergunning
meer nodig is, maar een sloopmelding voldoende is.
6. Ontwerp-raadsvoorstel tot vaststelling 4e begroting.
Akkoord.
7. Voorstel inzake Brede Impuls Combinatiefuncties.
Akkoord met de door het Rijk toegestuurde verklaring voor de Brede
Impulscombinatiefuncties en daarin aan te geven dat het kollege in principe eind
2016 140% combinatiefuncties geregeld wil hebben. Overigens wil het kollege te
zijner tijd ten principale nog besluiten over invulling van functies, mede in relatie tot
andere ontwikkelingen.

8. Voorstel raad via ingekomen stukken te laten instemmen met de jaarrekening
Sabewa 2011.
Akkoord.
9. Concept-voorstel tot instemmen met wijzigen bijlage bij verordening materiële
gelijkstelling onderwijs . Heeft betrekking op kosten nevenvestigingen.
Het kollege stemt in met het voorstel met uitzondering van de indexering van de
bijdrage voor de nevenvestigingen met terugwerkende kracht.
10. Ontwerp-raadsvoorstel tot vervroegde winstneming uit het bestemmingsplan Over de
Dijk, Heinkenszand.
Akkoord.
11. Voorstel om bezuinigingsvoorstellen van de Zeeuwse Muziekschool ter kennis te
brengen van de Raad.
Het kollege neemt kennis van de voorgenomen bezuinigingen, maar betreurt dat het
bedrag van de gevraagde bezuiniging niet wordt gehaald. Het kollege stelt de raad
voor om verdere bezuinigingen te vragen.
12. Ontwerp-raadsvoorstel tot vaststelling nieuwe bouwverordening.
Akkoord. Heeft als achtergrond dat veel van de voorheen in de Bouwverordening
geregelde onderwerpen nu zijn opgenomen in het landelijk geldende Bouwbesluit.
13. Ontwerp-raadsvoorstel tot instemmen met jaarrekening 2011, ontwerp 1e
begrotingswijziging 2012 en ontwerp-begroting 2013 van OLAZ.
Akkoord.
14. Ontwerp-raadsvoorstel inzake ontwerp-verordening langdurigheidstoeslag Wet Werk
en Bijstand 2012.
Akkoord.
15. Samenwerking De Bevelanden.
De vijf betrokken gemeenteraden zijn geïnformeerd over de voortgang. De
directieraad zal dit verder uitwerken.
16. Terugkoppeling portefeuilles.
Wethouder Zandee kondigt een voorstel aan om het aantal verkeersborden te
verminderen.
Wethouder Zandee meldt een bijeekomst hedenmiddag in kader van regionale
samenwerking over RUD-Zeeland. Insteek gemeenschappelijke regeling met
bestuurscommissies.
Wethouder Schenkt meldt de gehouden aandeelhoudersvergadering van Delta,
waarin o.a. gesproken is over de vertrekregeling van de vorige directeur. De
gemeenteraad is hierover inmiddels geïnformeerd. Verder is gesproken over
toekomstverwachtingen en ambitie.
Wethouder Schenk meldt een overleg rond Natura 2000 en toegankelijkheid van de
zeedijken voor wandelaars en fietsers. Er komt een kaart met een overzicht van de
toegankelijkheid. Ingezet is op maximale toegankelijkheid.
Wethouder Miermans meldt het jaarlijkse speeltuinoverleg. Wordt dit keer in
Lewedorp gehouden.

17. Raadvergaderingen.
12 april inforaad volkshuisvesting (incl. arbeidsmigranten)
19 april bezoek aan DOW
26 april presidium, spreekuur, fractievergadering.

18. Voorlichting.
Geen bijzonderheden
19. Rondvraag.
Geen bijzonderheden.
20. Sluiting.

