Agenda b&w – vergadering d.d. 3 juni 2014.
Aanwezig: wethouders Schenk, Weststrate, Miermans, secretaris Van den Berge.
Afwezig: burgemeester Gelok.
1.Mededelingen.
Voorlichtingsavond voor raadsleden over regionale beleidsplan van politieregio Zeeland &
West-Brabant op 2 juli 2014
16 juni AB/DB GR De Bevelanden en kennismaking Zeeland Seaports (afstemmen).
2. Verslag b&w – vergadering d.d. 27 mei 2014.
3. Parafenbesluitenlijst d.d. 3 juni 2014.
4. Uitnodigingen.
Conferentie Zuidwestelijke Delta 19 juni
5. Concept-structuurvisie 2014-2019.
De concept-structuurvisie voorziet in het ruimtelijk beleidskader voor de gemeente Borsele.
Betreft een actualisatie van de Structuurvisie uit 2009. In het ontwerp zijn de resultaten van
de raadsbijeenkomst van 17 april 2014 met belangstellenden hiervoor verwerkt.
De concept-structuurvisie ligt vanaf 12 juni tot en met 23 juli 2014 voor inspraak ter visie.
6. Concept-projectplan Dorpsvernieuwing (DVN2.0).
Betreft een visie hoe in de toekomst om te gaan met dorpsvernieuwing. D.m.v. een
presentatie en stellingen voorleggen aan de raad t.b.v. raadsbijeenkomst d.d. 19 juni 2014.
7. Advies inzake Zeeuwse aanpak VNG Energieakkoord.
Gezamenlijk met de samenwerkende Zeeuwse gemeenten deel te nemen aan het VNGondersteuningsprogramma voor lokale en regionale energiebesparing en energieopwekking
in de gebouwde omgeving (particuliere woningeigendom).
8. Ontwerp-raadsvoorstel tot vaststelling nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart
voor wegbermen in de provincie Zeeland en wijzigingen nota bodembeheer gemeente
Borsele.
De nota geeft de kaders aan voor het (her)gebruik van grond in wegbermen en vervangt de
bodemkwaliteitskaart voor wegbermen uit 2005.
Ontwerp-raadsvoorstel akkoord.
9. Ontwerp-raadsvoorstel tot instemming met jaarrekening/jaarverslag 2013 GGD
Zeeland.
Ontwerp-raadsvoorstel akkoord.
10. Terugkoppeling portefeuillehouders.
De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de
komende week.
11. Samenwerking.
12. Raadsvergaderingen.
27 mei
introductiebijeenkomst raadsleden
5 juni
raadsvergadering

12 juni
19 juni
26 juni
3 juli
10 juli

infobijeenkomst Sociaal Domein c.a.
infobijeenkomst over dorpsvernieuwing
presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
raadsvergadering
bedrijfsbezoeken.

13. Communicatie/voorlichting.
a. actieve raadsinformatie
b. interne voorlichting
c. externe voorlichting
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

