Verslag b&w-vergadering d.d. 24 april 2012.
Aanwezig: burgemeester Gelok, wethouders Schenk, Zandee en Miermans, loco-secretaris
Van den Berge.
1. Opening.
2. Mededelingen.
Omtrent de verschillende subsidieverzoeken van het Dierenasiel is afgesproken dat
het Dierenasiel de betrokken gemeentebesturen in de loop van het jaar opnieuw zal
benaderen over een structurele verhoging van het jaarlijkse subsidie. Over het
verzoek om een incidenteel subsidie voor renovatiewerkzaamheden zal het
Dierenasiel een brief schrijven aan b&w.
Borsele heeft een zilveren Award Eco XXI gekregen; een duurzaamheidsprijs
uitgereikt door FEE (een overkoepelende internationale organisatie) In het
bijbehorende rapport worden nog een aantal verbeterpunten aangegeven, die
noodzakelijk zijn om een gouden award te krijgen.
Opkomst goed tijdens bijeenkomst in de Stenge 23 april 2012 rond thema “Duurzaam
Diekendamme”; prijsvraag voor het duurzaamste dorp van Borsele. Eerste reacties
omtrent belangstelling om aan de prijsvraag mee te doen zijn bemoedigend.
Akkoord met ondertekening samenwerkingsovereenkomst Mobiliteitscentrum Zalco.
Effecten voor de praktijk in beeld brengen.
Afspraak dat b&w-adviezen op woensdagmiddag 14.00 uur worden ingeleverd bij de
secretaris t.b.v. de eerstvolgende b&w-vergadering. Als dit tijdstip met redenen niet
gehaald kan worden dan wordt het origineel bij de secretaris ingeleverd en zorgt de
afdeling waar het advies vandaan komt dat alle kollege-leden tegelijkertijd een
digitale kopie krijgen.
3. Verslag/besluitenlijst 17 april 2012.
Akkoord.
4. Uitnodiging/representatieve activiteiten.
Geen bijzonderheden.
5. Voorstel akkoord te gaan met het verlengen van de zeeuwse lobbyfunctie.
Akkoord, wordt verlengd met 4 jaar. Is een project van de Zeeuwse gemeenten, de
provincie en het waterschap om samen aan de externe belangenbehartiging van
Zeeland te werken.
6. Voorstel om de procedure te starten tot vaststelling van de Afvalstoffenverordening
2012 en het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2012.
Akkoord. Dient ter vervanging van de verouderde regelingen uit 2005. Gaat o.a. in op
nieuwe verpakkingsmaterialen en het nieuwe omgevingsrecht (Wabo). De ontwerpen
worden in de Bevelandse Bode gepubliceerd.
7. Voorstel akkoord te gaan met jaarrekening 2011 van de Zeeuwse Muziekschool en
de jaarstukken ter inzage te leggen voor de gemeenteraad.
Akkoord.

8. Voorstel om de gemeenteraad bij de kadernota te vragen € 16.000 beschikbaar te
stellen voor subsidiëring van VluchtelingenWerk vanaf 2014
Is een gevolg van nieuwe opzet. Betrekken bij de Kadernota.
9. Voorstel aangaande transitie Jeugdzorg in Zeeland.
De 1e fase is afgerond. Ingestemd wordt met de contouren voor een
gemeenschappelijk visie voor de 2e fase en instemmen met de benodigde
vervolgopdrachten.
10. Samenwerking De Bevelanden.
Hedenmiddag vergadering Bestuurlijk Platform De Bevelanden (wonen, werken,
recreatie).
11. Terugkoppeling portefeuilles.
Geen bijzonderheden..
12. Raadsvergaderingen.
19 april bezoek DOW
26 april presidium, spreekuur, fractievergadering
3 mei geen raadsbijeenkomst
10 mei raadsvergadering.
13. Voorlichting.
Zilveren Award Eco XXI
14. Rondvraag.
Geen bijzonderheden.
15. Sluiting.

