Verslag b&w – vergadering d.d. 10 juni 2014.
Aanwezig: burgemeester Gelok, wethouders Schenk, Weststrate, Miermans, secretaris
Van den Berge.
1.Mededelingen.
IPO jaarcongres 30 september/1 oktober; De burgemeester en wethouder Schenk gaan.
Tevens zullen twee Borselse ondernemers gevraagd worden deel te nemen.
7 juli infobijeenkomst Delta voor nieuwe raadsleden.
30 juni informatiebijeenkomst voor raadsleden over Participatiewet.
Woensdag 11 juni Borselse woningmarkt in raadsboerderij, 15.00 – 21.00 uur.
2. Verslag b&w – vergadering d.d. 3 juni 2014.
Akkoord.
3. Parafenbesluitenlijst d.d. 10 juni 2014.
Akkoord.
4. Uitnodigingen.
Open dag Dierenasiel d.d. 21 juni; wethouder Miermans gaat.
5. Jaarrekening sportfondsen 2013.
Akkoord. Het teveel betaalde voorschot 2013 jeugdhoeve en winstaandeel 2013 in te zetten
voor de exploitatie van de andere dorpshuizen, waar een tekort op is, of de taakstelling
jeugdaccommodaties.
6. Voorstel om het Besluit elektronisch berichtenverkeer Borsele 2014 en de
Verordening elektronische kennisgeving Borsele 2014 vast te stellen.
Ontwerp-raadsvoorstel akkoord. Waar het de bevoegdheid van de burgemeester en het
college van b&w betreft wordt het Besluit elektronisch berichtenverkeer Borsele 2014 door
hen vastgesteld.
De elektronische weg (internet, e-mail en fax) worden opgesteld voor alle in te dienen
verzoeken tot het nemen van een besluit, met uitzondering voor aanvragen in het kader van
de Wet openbaarheid van bestuur en ingebrekestelling in kader van Wet dwangsom en
beroep bij niet tijdig besluiten.
7. Jaarplan 2014 Veiligheidshuis Zeeland.
Kennisnemen van het jaarplan 2014 en een aantal aandachtspunten bespreekbaar maken in
bestuurlijk overleg.
8. Uitwerking investeringsfonds.
Als eerste actie uit het investeringsfonds, zonnepanelen leggen op werkplaats ’sGravenpolder.
9. Ontwerp-bestemmingsplan “Kern Nieuwdorp, gedeelte Bevrijdingspark Zeeland
2014”.
Het ontwerp-plan maakt een uitbreiding van het Bevrijdingspark mogelijk. Inspraak en
vooroverleg met wettelijke overleg partners is afgerond. De vaststellingsprocedure wordt
gestart met het gedurende zes weken ter inzage lagen, waarbij een ieder de gelegenheid
krijgt een zienswijze in te dienen.

10. Ontwerp- raadsvoorstel tot beschikbaar stellen van een krediet voor de restauratie
van de toren te ’s-Heer Abtskerke.
Akkoord.
11. Nieuwe werktijdenregeling.
Betreft een uitwerking in het kader van de CAR UWO. De ondernemingsraad kan instemmen
met de nieuwe werktijdenregeling. De nieuwe regeling treedt in werking per 1 juli 2014.
12. Terugkoppeling portefeuillehouders.
De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de
komende week.
13. Samenwerking.
Geen bijzonderheden.
14. Raadsvergaderingen.
5 juni
raadsvergadering
12 juni
infobijeenkomst Sociaal Domein c.a.
19 juni
infobijeenkomst over dorpsvernieuwing
26 juni
presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen
3 juli
raadsvergadering
10 juli
bedrijfsbezoeken
15. Communicatie/voorlichting
a. actieve raadsinformatie
b. interne voorlichting
c. externe voorlichting
Geen bijzonderheden.
16. Rondvraag.
Geen.
17. Sluiting.

