Verslag Presidium d.d. 25 april 2013, aanvang 18.00 uur
Locatie: gemeentehuis Borsele kantine
Uitgenodigd: de raadsleden Boekholt (vz), Kooiker, Van der Plasse, De Putter, Weststrate,
en Witkam, gemeentesecretaris Van den Berge en griffier De Vree.
Afwezig: burgemeester Gelok
Aanvang : 18.00 uur

1. Opening,
2. Mededelingen
Na discussie wordt besloten dat alleen de GGD agenda wordt gemaild en dat
desgevraagd de stukken worden nagezonden.
Het geagendeerde RUD voorstel voor de meiraad wordt van de agenda gehaald.
3. Verslag
Wordt ongewijzigd vastgesteld.
De kranslegging wordt verzorgt door de heren Kooiker (ipv Boekholt) en
Weststrate.
4. Evaluatie raadsbijeenkomst
4 april
Raadsvergadering
Prima vergadering.
11 april
WarmCo2, Libertypark en Diekendamme, land van Borsele
Goede informatiebijeenkomsten. Lastig om goede discussie los te krijgen met
het publiek. Publiek/betrokkenen hadden meer aan het woord gemoeten.
19 april
Excursie verbouwing.
Enthousiast.
5. Agendaplanning (zie bijlage)
Het presidium stelt voor een bedrijfsbezoek af te leggen aan locale Borselse
ondernemers, bv aan Hoondert en Sagro.
Dienstverleningsvisie eerder plannen
6. Afdoening raadsvragen (zie bijlage)
Alle raadsvragen zijn beantwoord.
7. Bestuurlijke samenwerking
Constructief verloop van de samenwerking op dit moment.
8. Stand van zaken verbouw gemeentehuis
Nu niet nader besproken. Nieuwsbrief volgt. Planning loopt ca vijf weken
achter door vorst en dergelijke.
9. Rondvraag
De heer De Putter vraagt aandacht voor collectieve plakverkiezingsborden.
Vanwege de hoge kosten worden deze borden niet geplaatst.
De heer Kooiker informeert naar de discussie n.a.v. het vorige presidium
tussen de heren Gelok, De heer Boekholt antwoordt dat de onderlinge
verschillen van mening los staan van de onderzoekscommissie en de

opdracht die aan deze commissie is gesteld. Het is de professie van alle
betrokkenen om hier mee om te gaan.
De heer Kooiker betreurt het dat hij van de heer Witkam niet is geïnformeerd
over de gestelde vragen met betrekking tot de financiële stand van zaken van
Zeeland Seaports.
10. Sluiting

