Verslag Presidium d.d. 28 maart 2013, aanvang 18.00 uur
Locatie: gemeentehuis Borsele kantine
Uitgenodigd: de raadsleden Boekholt, Kooiker, Van der Plasse, De Putter, Weststrate, en
Witkam, burgemeester Gelok (vz) gemeentesecretaris Van den Berge en griffier De Vree.
Afwezig: Aanvang : 18.00 uur

1. Opening,
2. Mededelingen
De interne kick off Borsele 2030 was geslaagd en inspirerend.
Zie bijgaand contactformulier met concept antwoord t.b.v. de heer Besselink.
Presidium zal bijgaande reactie laten versturen.
3. Verslag
Zie bijlage.
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Besloten wordt om low level met de troningsdag om te gaan. Het presidium
besluit om indien mogelijk in alle kernen troningslindebomen te plaatsen.
Aandacht wordt gevraagd voor de afwikkeling van Thermphos.
4. Evaluatie raadsbijeenkomst
* 7 maart vervolgbespreking beeldkwaliteitsplan
De tijd was erg krap voor deze bespreking. Goede bijeenkomst.
* 7 maart Raadsvergadering
* 14 maart kickoff bezuinigingen
Burgers betrekken bij bezuinigingsplan. Burgers in ieder geval digitaal
betrekken. Burgers d.m.v. een a-selecte keuze uit het GBA selecteren.
De uitslag van de enquête zal op de website worden geplaatst.
Het presidium besluit om niet langs de deuren te gaan.
* 14 maart Inforaad collegeprogramma en strategische visie
Constructieve bijeenkomst.
5. Agendaplanning (zie bijlage)
Excursie verbouwing wordt op een middag binnenkort gepland.
30 mei aanstaande bezoek de Commissaris van de Koning de gemeente
Borsele. De Raad wordt voor een ontmoeting met hem tijdens de lunch op
deze dag uitgenodigd.
De jaarrekening wordt niet in mei maar in juni aan de raad gepresenteerd.
11 april bijeenkomst over Warmco en Liberty park vindt vóóraf aan de
presentatie Diekendamme plaats.
6. Afdoening raadsvragen (zie bijlage)
Geactualiseerd.
7. Bestuurlijke samenwerking
Geen actualiteiten.

8. Stand van zaken verbouw gemeentehuis
22 maart jl zijn de inschrijvingen voor de aanbesteding van de verbouwing van
het interieur van het gemeentehuis ontvangen. Deze worden momenteel
geanalyseerd.
Discussie over vertrouwelijkheid van deze aanbestedinginformatie. Deze
aanbestedingen zijn (achteraf) ‘in de bouwwereld’ bekend. Discussie over
integriteit.
9. Rondvraag
Kransleggers t.b.v. dodenherdenking d.d. 4 mei 2013: de heren Boekholt en
Weststrate.
De heer De Putter vraagt om onderlinge afstemming voor het bijwonen van
externe bijeenkomsten. Blijft individuele afweging.
10. Sluiting

