Verslag b&w-vergadering d.d. 22 januari 2013.
Lokatie: raadszaal.
Aanwezig: burgemeester Gelok, wethouders Schenk, Zandee en Miermans,
secretaris Van den Berge
1. Opening.
2. Mededelingen.
Geen bijzonderheden.
3. Uitnodigingen.
Wethouder Schenk zal prijsuitreiking doen tijdens koersbaltoernooi op 28 februari
2013 in ’s-Gravenpolder.
Uitnodiging ZVKK Netwerkbijeenkomst Toekomstprofiel ’s-Heer Abtskerke op 19
februari 2013. Wethouder Miermans gaat.
4. Verslag/besluitenlijst b&w vergadering d.d. 15 januari 2012.
Akkoord.
5. Parafen-besluitenlijst d.d. 22 januari 2012.
Akkoord.
6. Voorstel tot vaststelling Besluit informatiebeheer gemeente Borsele 2013.
Akkoord. Regelt de verantwoordelijkheden rondom het beheer van documenten.
7. Voorstel inzake rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer.
Betreft een rapportage ter uitvoering van de Wet revitalisering generiek toezicht.
Ingestemd wordt met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer;
opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metdataschema.
8. Voorstel inzake ontwikkelingen afdeling p&o.
Het huidige hoofd P&O vertrekt naar elders. In verband met voorbereiding
Bevelandse samenwerking op dit gebied geen vacature openstellen, maar een aantal
tijdelijke maatregelen treffen.
9. Voorstel inzake toekomstige bezettingseis bedieningsgebouw Westerscheldetunnel.
Akkoord.
10. Ontwerp-raadsvoorstel Normenkader rechtmatigheid 2012.
Betreft het toetsingskader voor de jaarlijkse rechtmatigheids door de controller.
Akkoord.
11. Voorstel inzake meerjarenplanning 2013-2017 verkeer/openbare ruimte.
Akkoord. Raadvoorstellen in te stemmen met planning en aanvullende dekking uit
Sloerandreserve en Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte.
12. Voorstel inzake deelname RUD Zeeland.
Het voorstel wordt door Jack Jansen, hoofd afdeling R.O.M. toegelicht. Ingestemd
wordt met de voorwaarden 1 t/m 7 zoals omschreven in het voorstel inzake oprichting
RUD Zeeland.

13. Voorstel inzake uitvoering geluidbeleid buitengebied.
Betreft uitvoering en prioritering van een aantal knelpunten ter uitvoering van het
Geluidbeleid buitengebied Borsele. Akkoord. Uitvoering project t.z.t. ondernrengen in
RUD Zeeland.
14. Ontwerp-raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2013.
Raad voorstellen 1e inhoudelijke begrotingswijziging 2013 vast te stellen met aan
gepaste speerpunten en idicatoren.
15. Samenwerking De Bevelanden.
Geen bijzonderheden.
16. Terugkoppeling portefeuilles.
De collegeleden praten elkaar bij over hun werkzaamheden in de afgelopen en de
komende week.
17. Raadsvergaderingen
17 januari informatiebijeenkomst projekt demografische ontwikkelingen
24 januari informatiebijeenkomst over regionaal werkbedrijf, incl.
bijpraatsessie wethouders
31 januari presidium, gemeenteraadsspreekuur en fractie
7 februari raadsvergadering
18. Voorlichting.
19. Rondvraag.
20. Sluiting.

