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Onderwerp

Besluit

1.

Mededelingen

Geen bijzonderheden

2.

Vaststellen
verslag B&W
vergadering
22 januari
2013

Akkoord

3.

4.

Uitnodigingen

A.
besluitenlijst
29 januari
2013

Geen bijzonderheden

Sec/
afd

Reg.nr.

Datum

Onderwerp

Besluit

I/f

13.1447

2901

VZG richtlijn 2014 en Akkoord met de richtlijn 2014 (per saldo -0,25%). Ook GR’s na
standpunt
2015 worden niet ontzien bij een nieuwe bezuinigingsronde
bezuinigingen

II/ro

13.1446

2901

Procedure tot
wijziging/vergroting
agrarisch bouwblok,
Korte Zuidweg 8 te
Borssele

Akkoord met ontwerp wijzigingsplan “Borsels Buiten, gedeelte Korte
Zuidweg 8 Borssele 2013”. Procedure tot vaststelling wijzigingsplan
opstarten

13.1448

2901

Offerteaanvraag
“Businesscase
Biomassa”

Akkoord met het advies van de projectgroep om de ingekomen
offertes voor de businesscase biomassa te toetsen volgens het
principe van prijs/kwaliteit. De opdracht is gegund aan Ecofys

13.1449

2901

Professionalisering
Natuur- en Milieu
Educatie

Akkoord met het voorstel van de VZG om aan te sluiten bij de
gezamenlijke deelnames aan de vereniging Gemeenten voor
Duurzame Ontwikkeling; om aan te sluiten bij het voorstel
professionalisering van NME in Zeeland; gemeentelijke
vertegenwoordiging per regio te verzorgen in het provinciaal
programmateam NME

13.1451

2901

Ontwerp
bestemmingsplan
“Kern

Akkoord met ontwerp. Vaststellingsprocedure opstarten. Ter visie
leggen

’s-Gravenpolder
2013”
III/w

13.1450

2201

Beleidsagenda
Akkoord met beleidsagenda en deze ter informatie verstrekken aan
gemeentelijke
de gemeenteraad t.b.v. inforaad 14 februari 2013
verkeers- en
vervoersplan (GVVP)

Financiële
onderhandelingsak-

Instemmen met akkoord

koord Rijk-VNG

5.

6.

Vaststellen
parafenlijst
besluitenlijst
B&W
vergadering
29 januari
2013

Samenwerking De
Bevelanden

Effecten septemberen
decembercirculaire
2012 gemeentefonds

Effecten als basis nemen als startpositie voor kadernota 2014-2017
en verwerken in een begrotingswijziging 2013 en de raad bij
vaststelling rekening 2012 voorstellen WMO-middelen toe te
voegen aan reserve WMO

Taakstelling
huisvesting
vergunninghouders

Achterstand in taakstelling is ingelopen. Instemmen met huisvesting
negen uitgenodigde vluchtelingen uit Eritrea
Akkoord

Geen bijzonderheden

7.

8.

Terugkoppeling
portefeuilles

Raadsvergaderingen

De collegeleden praten elkaar bij over hun werkzaamheden van de
afgelopen week en de komende week

24 januari informatiebijeenkomst over regionaal werkbedrijf, incl.
bijpraatsessie wethouders
31 januari presidium, gemeenteraadsspreekuur en fractie
7 februari raadsvergadering
14 februari: informatiebijeenkomst Verkeers en vervoersplan

9.

10.

Voorlichting

Rondvraag

Geen bijzonderheden

-

