Verslag van de B&W – vergadering d.d. 17 maart 2015.
Aanwezig: burgemeester Gelok, wethouders Schenk, Weststrate, Miermans,
Secretaris: Traas.
1.Mededelingen.
Gemeentelijke Duurzaamheid Index 2015: Borsele landelijk op de 5e plaats. Wij hebben zelf
geen gegevens aangeleverd.
Evaluatie werkbezoek ’s-Heerenhoek. Mooie opkomst en het programma was nog even
wennen voor de bezoekers. Gekeken wordt of er toch nog iets kan worden toegevoegd aan
de inhoud van de avond.
Het volgende werkbezoek wordt voorbereid nog voor de vakantie. Datum, tijdstip en plaats
volgende week bespreken.
Nieuwsbrief van de GR de Bevelanden ook beschikbaar stellen aan de gemeenteraad.
2. Verslag b&w – vergadering d.d. 10 maart 2015.
Akkoord.
3. Parafenbesluitenlijst d.d. 17 maart 2015.
Akkoord.
4. Uitnodigingen.
Uitreiking Zeeland Refinery Cultuurprijs gemeente Borsele 2013/2014 op 26 maart 2015.
Wethouder Miermans gaat hier naar toe.
Workshop Politiek en Maatschappelijke organisatie, wethouder Schenk zal kijken of hij kan
op 24 april.
5. Financiële bijdrage Taskforce Brabant Zeeland.
Betreft uitbreiding van een bestaande taskforce Brabant tot taskforce Brabant Zeeland.
Gericht op gezamenlijke criminaliteitsbestrijding. Bijdrage 2015/2016 akkoord.
6. Evaluatie Carnaval 2015.
Over het algemeen genomen is carnaval rustig verlopen. De vooraf gemaakte afspraken
gericht op een rustig en ordentelijk verloop hebben gewerkt. Op enkele onderdelen zijn nog
verbetering mogelijk. De ondernemers laten weten dat er goed is samengewerkt.
Voor kennisgeving aannemen.
7. Ontwerp-raadsvoorstel tot vaststelling van de 3e wijziging van de Algemene
plaatselijke verordening gemeente Borsele 2011.
Betreft een aanpassing die op onderdelen door de VNG is aangeboden via de
modelverordening. Verder heeft de politie geadviseerd een aantal artikelen aan te passen.
O.a. gericht op voorkomen van stank- en vliegenoverlast en overlast van honden.
Ontwerp-raadsvoorstel akkoord.
8. Concept inhoudelijk jaarverslag 2014.
Concepttekst akkoord. De financiële cijfers volgen eind maart en worden dan met de tekst
aan college voorgelegd. Graag nog even aandacht voor de teksten.
9. Ontwerp-raadsvoorstel tot vaststelling van de WOONvisie “groeien in kwaliteit”
2015-2019.
Wethouder Weststrate kijkt nog even naar de grafieken. Ontwerp-raadsvoorstel akkoord.

10. Voorstel over onkruidbestrijding op verhardingen.
Het voorstel wordt aangehouden. Komt volgende week terug.
11. Ontwerp-raadsvoorstel over het SWVO.
Akkoord met het raadsvoorstel. Komt overeen met wat is besproken.

12. Terugkoppeling portefeuillehouders.
De collegeleden informeren elkaar over hun werkzaamheden van de afgelopen en de
komende week
13. Samenwerking.
Nieuwsbrief ook aan de gemeenteraad beschikbaar stellen.
Het concept meerjarenbegroting van de GR is aangekondigd.
14. Raadsvergaderingen.
19 maart
26 maart
2 april
9 april
16 april
23 april
30 april

bezoek aan WarmCo ( wethouder Schenk is verhinderd)
presidium, gemeenteraadsspreekuur, fractievergaderingen
raadsvergadering
bezoek commissaris van de koning.
presentatie GGD zorgzame dorpen
presidium, gemeenteraadsspreekuur, fractievergaderingen
geen raadsbijeenkomst

15. Communicatie/voorlichting
a. actieve raadsinformatie
b. interne voorlichting
c. externe voorlichting
Geen bijzonderheden.
16. Rondvraag.
Geen bijzonderheden.
17. Sluiting.

