Besluitenlijst gemeenteraad 5 maart 2015
Agendapunten:
A. Opening
A1. Spreekrecht publieke tribune
De voorzitter van de dorpsraad Lewedorp, de heer Lijmbach, spreekt in over agendapunt B4
Borsele 2030.
A2. Vaststelling van de agenda
A3. Orde van de vergadering
B1. Ingekomen stukken
B2. Voorstel tot het instemmen met de Rapportage doelmatigheidsonderzoek
betaalgedrag
De raad stemt in met de Rapportage doelmatigheidsonderzoek betaalgedrag.
B3. Voorstel tot het instemmen met een eenmalige bijdrage voor recreatie en toerisme
Een motie ingediend door D66 om de Beveland Express/Zeelandpas voor een periode van
drie jaar mede te financieren en criteria op te stellen op basis waarvan het project te zijner
tijd wordt geëvalueerd wordt verworpen. De partijen D66 en VVD stemde voor.
De raad stelt een eenmalige bijdrage voor recreatie en toerisme beschikbaar.
B4. Voorstel tot het vaststellen van de notitie “Vooruitblik op BORSELE in 2030”, in
het kader van project B2030
De notitie "Vooruitblik op Borsele 2030" wordt vastgesteld.
B5. Voorstel inzake de Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders
DELTA NV
De raad besluit de agenda en bijbehorende stukken, incl. het voorstel tot verkoop Windpark
Kreekraksluis en het toetsingskader Indaver, voor kennisgeving aan te nemen.
B6. Voorstel tot het instemmen met de definitieve paragraaf Gezondheidsbeleid
Borsele ‘Gezond en Actief Borsele’
De raad stemt in met de definitieve paragraaf Gezondsheidsbeleid Borsele "Gezond en
Actief Borsele".
B7. Voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als
gevolg van de doordecentralisatie van het groot onderhoud schoolgebouwen
De raad besluit tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg
van de doordecentralisatie van het groot onderhoud schoolgebouwen. D66 stemde tegen.
C. Vragenuurtje
De heer Oosthoek (CDA) en mevrouw Brilleman (PvdA) vragen aandacht voor creatieve
oplossingen voor de problemen in het busvervoer.
Wethouder Weststrate geeft aan dat het openbaar vervoer primair een provinciale taak is.
Neemt niet weg dat hij zich kan vinden in de verwarring en de noodzaak tot creatieve
oplossingen waaraan hij graag zijn inbreng levert.

De heer Verkuil (SGP/CU) vraagt waarom er geen activiteiten in de gemeente Borsele zijn
uitgevoerd in het kader van de Laat Ze Niet Verzuipen Zeeland actie. Wethouder Miermans
weerlegt dat er geen activiteiten in dit verband hebben plaatsgevonden in de gemeente
Borsele. Daarnaast geeft zij aan dat regionale activiteiten ook gericht zijn op Borsele. Om
budgettaire redenen zullen er het komende jaar minder lokale activiteiten gaan plaatsvinden.
De heer Van der Maas (CDA) informeert naar de huidige stand van zaken mbt. het
speerpunt dorpsvernieuwing. Wethouder Weststrate antwoordt dat in de kwartaalrapportage
welke medio mei aan de raad zal worden aangeboden dat er reeds 16 aanvragen voor
dorpsvernieuwing zijn ingediend. De geschatte subsidie per gehonoreerde aanvraag zal rond
de 4000 euro zijn.
De heer Werri (LPB) constateert dat er veel vragen leven rond de digitale publicatie van
omgevingsvergunningen en dergelijke. Hij vraagt of het college hierover extra uitleg wilt
geven in de Bevelandse Bode. Tevens vraagt hij een evaluatiemoment in te gelasten over
deze digitale wijze van communiceren. De heer Gelok zegt dat sinds 1 januari jl ervaringen
met deze wijze van communiceren wordt opgedaan. Het is altijd goed om dit na een
bepaalde periode (1 jaar) te evalueren. Tevens zegt hij toe dat in de Bevelandse Bode
nogmaals de digitale werkwijze zal worden uitgelegd.
De heer De Putter (D66) informeert nav. het in het Collegeprogramma 2014-2018
voorgenomen beleid over " Stimuleren van biodiversiteit" naar de reeds ondernomen en nog
te ondernemen acties én het te bereiken doel indeze.
Wethouder Miermans meldt dat dat dinsdag 10 maart 2015 het projectplan Biodiversiteit in
het college aan de orde komt. Het uitvoeringsprogramma zal tussen mei en november van
dit jaar vorm worden gegeven.
Mevrouw Van de Plasse (CDA) informeert naar de achtergrond van de slechte opkomsttijden
van de politie bij noodgevallen in de gemeente Borsele. De heer Gelok heeft hier recentelijk
ook kennis van genomen en zal dit in het districtscollege van politie aan de orde stellen. De
resultaten hiervan zullen aan de raad worden meegedeeld.
13. D. Sluiting

