Besluitenlijst B&W
Datum 26 februari 2013
Aanwezigen:
wethouders Schenk, Zandee en Miermans
afwezig: burgemeester Gelok
secretaris Van den Berge
raadzaal

Onderwerp

Besluit

1.

Mededelingen

Geen bijzonderheden

2.

Vaststellen
verslag B&W
vergadering
19 februari
2013

Akkoord

3.

4.

Uitnodigingen

A.
besluitenlijst
26 februari
2013

Geen bijzonderheden

Sec/
afd

Reg.nr.

Datum

Onderwerp

Besluit

2602

Strategische visie
voor Borsele

Het concept van de strategische visie toesturen aan de raad voor
de raadsinfobijeenkomst van 14 maart 2013. Het betreft een
integrale samenvatting van gemeentelijk beleid op diverse
beleidsterreinen en vormt een nulmeting richting project B2030 en
actualisering structuurvisie

I/best 13.3129

2602

Troonswisseling

Aangehouden

II/

13.3128

2602

Ontwerp
bestemmingsplan
‘Bedrijventerrein
Baarlandsezandweg
en omgeving 2013’

Akkoord met het vooroverlegrapport, het inspraakrapport, het
ontwerp bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Baarlandsezandweg
2013’, opgestelde raadsbesluit en het opstarten van de
vaststellingsprocedure conform de wettelijke vereisten

13.3130

2602

Verzoek kerkenraad
PKN Oudelande

PKN kerk in Oudelande in gelegenheid stellen hun verzoek d.m.v.
een bedrijfsplan te onderbouwen

Sam 13.3131
enlev
ing

2602

Concept-notitie
“Uitgangspunten
voor de
maatschappelijke
ondersteuning”

Akkoord met genoemde notitie. Akkoord met genoemde
uitgangspunten en de planning genoemd in de notitie

13.3132

2602

Zeeuws informatie
en Distributie
Systeem (ZIDS),
initiatief van
Promotie Zeeland
Delta en de Regio
VVV’s

Akkoord met deelname aan ZIDS onder voorwaarde genoemd in
het voorstel en de kosten van € 5.500 ten laste te leggen van het
resultaat van 2012. Akkoord met het op de hoogte stellen van de
VZG van dit besluit

rom

III/
woon

5.

6.

7.

Vaststellen
parafenlijst
besluitenlijst
B&W
vergadering
26 februari
2013

Samenwerking De
Bevelanden

Terugkoppeling
portefeuilles

Akkoord

Geen bijzonderheden

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

8.

Raadsvergaderingen

* 21 februari: presidium, raadsledenspreekuur en fractie
* 28 februari: geen raadsbijeenkomst
* 7 maart: 18.45 uur-19.45 uur vervolgbespreking
Beeldkwaliteitsplan in de foyer
* 7 maart 20.00 uur raadsvergadering
* 14 maart: 18.45 uur kick-off bezuinigingproces
20.00 uur: raadsbijeenkomst collegeprogramma en strategische
visie, incl bijpraatsessie wethouders
21 maart: vrije fractie avond

9.

10.

Voorlichting

Rondvraag

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

