Besluitenlijst gemeenteraad 4 april 2013
Agendapunten:
A. Opening
De heren Kooiker en L. Mol (VVD) zijn afwezig.
A1. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt deze raadsvergadering geen gebruik gemaakt.
A2. Vaststelling van de agenda
A3. Orde van de vergadering
B1. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
B2. Voorstel met betrekking tot de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013
De raad stelt de GMR van de Veiligheidsregio 2013 vast.
B3. Voorstel tot het wijzigen van de verordening leerlingenvervoer gemeente Borsele
De gewijzigde verordening wordt vastgesteld.
B4. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmings- en Handhavingsverordening gemeente
Borsele 2013
De raad stelt de Afstemmings- en handhavingsverordening gemeente Borsele 2013 vast.
B5. Voorstel tot het instemmen met de nota Integraal Jeugdbeleid 2013 – 2016
De raad stemt in met deze nota.
C. Vragenuurtje
De heer Witkam (PvdA) vraagt of het college de mediaberichten rondom de afwikkeling van
Thermphos kan uitleggen met betrekking tot de borselse gemeentelijke risico’s ?
Wethouder Zandee antwoordt dat de mediaberichten een proces beschrijven met nog veel
onduidelijkheden. Er is nog géén sprake van een uitgekristalliseerde oplossing. Dat is ook niet
eenvoudig omdat er veel partijen met vaak tegengestelde belangen een rol spelen. Ook is nog niet
helder of vanuit Europa een helpende hand wordt toegestoken. Ook de rol van het Rijk en de
Provincie is nog niet helder, waar het betreft de opruimingskosten. De gemeente is er mee gebaat dat
ZSP zo snel mogelijk over een voldoende opgeruimd terrein kan beschikken voor nieuwe uitgifte,
zonder dat de kosten van het ruimen voor ZSP komen. Zo kan er ook weer nieuwe werkgelegenheid
komen. De partijen overleggen met elkaar en de curator over de manier van aanpak van het probleem
en wie dat moet bekostigen. Het garantieplafond is €500 mln. Een recente stand van de werkelijk
benutte leningcapaciteit geeft aan dat ZSP €389 mln. heeft opgenomen. Een éénmalig bedrag extra
van ZSP voor Thermphos heeft géén rechtstreeks effect op onze gemeentelijke begroting.
Mevrouw Brilleman (PvdA) vraagt het standpunt van het college over het optrekken van de
inkomensgrens voor het declaratiefonds naar 116% van het minimuminkomen. Wethouder Miermans
antwoordt dat er momenteel aan regionale afstemming wordt gewerkt en verwacht op afzienbare
termijn duidelijkheid.
D. Sluiting
Het volledige verslag van deze raadsvergadering is te vinden op
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/4-april/20:00

.

