Verslag Presidium d.d. 4 juni 2015, aanvang 18.00 uur
Locatie: KANTINE gemeentehuis
Aanwezig: de raadsleden Boekholt, Gunter, Van Hekken, Marchand – Van der Waal, Van de Plasse - Nagelkerke , Verbrugge en Witkam,
voorzitter Gelok, gemeentesecretaris Van den Berge en griffier De Vree.
Afwezig: De heer De Putter
Aanvang : 18.00 uur

1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Verslag 26 maart 2015.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van een eerder ingediend verzoek van D66 voor het agenderen van een voorstel in de raad ter realisatie van een
gezamenlijke agendacommissie/rekenkamercie voor de GR De Bevelanden volgt een uitvoerige discussie. Voorstanders zijn de D66, LPB,
OPA Borsele. De overige vier partijen zijn tegen.
De voorzitter concludeert dat een meerderheid van het presidium tegen dit voorstel is, zodat het voorstel niet agendeert zal worden voor
een raadsvergadering. De voorzitter verzoekt de griffier de indieners van het voorstel te informeren.
4. Evaluatie raadsbijeenkomsten.

2 april
9 april
13 april
16 april
22 april
29 april

raadsvergadering
Bezoek CvdK
Regio bijeenkomst GR De
Bevelanden
GGD bijeenkomst Zorgzame
dorpen
Platform De Bevelanden
Ingelaste raadsbijeenkomst over
de Sloeweg

Geen bijzonderheden
Prettig bezoek
Tamme bijeenkomst
Te veel nadruk op Lewedorp, geen evenwichtige avond,
had meer regie bij wethouder moeten liggen
Goede bijeenkomst met behoorlijke opkomst, aardige
discussies
Informatie was beperkt, bijdrage wethouder Schenk vond de
heer Witkam bijzonder. Hij trad buiten zijn portefeuille. De

12 mei

Raadsvergadering

21 mei

26 mei
27 mei

Raadsinfo over
vennootschapsbelasting en Pilot
omgevingsplan buitengebied
Dorpsbezoek ‘s Gravenpolder
Tafel van 15

28 mei

Integriteitsbijeenkomst

1 juni

Audit cie en financieel spreekuur

‘Tunnelmotie’ is hiermee ondergesneeuwd. Vervolgtraject is
niet helder. Wat gebeurt er met de inspraak van de raad van
Borsele?
Wel goede en eerlijke informatie.
Goede bijeenkomst. Discussie VRZ was goed.
GGD format van het raadsvoorstel rammelde.
Goede bijeenkomst. Goede ontwikkeling mbt de pilot
omgevingsplan. Hoe kan de raad hierbij goed betrokken
worden/blijven.
Opkomst was te mager.
De sfeer was beter, opener dan de eerste bijeenkomst.
Vervolgtraject nog niet helder.
Goed dat bijeenkomst er was, had concreter gemogen.
Zinvol om over na te denken. Het onderwerp is
bespreekbaar geworden.
Goede bijeenkomst.

5. Raadsplanning.
De bijeenkomst van 18 juni over het grondbeleid wordt naast informatie ook kaderstellend.
Voor de financiële raadsvergadering van 25 juni as zal ook de evaluatie van het collegeprogramma worden geagendeerd.
Op verzoek van de heer Van Hekken zullen de eerder gemaakte afspraken over de behandeling van de kadernota naar de raad worden
gemaild.
9 juli zal de rapportage over het sociaal domein voor de raad geagendeerd.
15 oktober infobijeenkomst over Volkshuisvesting.
De raad heeft te kennen gegeven meer betrokken te willen worden bij de Pilot Buitengebied Borsele. Daarom wordt voorgesteld om op
donderdag: 8 oktober 2015 geen info maar kaderstellende raad inzake Nota van Uitgangspunten te houden. Tevens wordt voorgesteld in
de eerste week van oktober een specialistenspreekuur inzake de Nota van Uitgangspunten (NvU). 11 september zal de NvU worden
gezonden aan de raad. Verder wordt gezocht naar mogelijkheden de fractiespecialisten tussentijds over de voorbereidingen/voortgang te
informeren.

De vergaderplanning 2016
Het presidium stemt in met deze vergaderplanning voor 2016
6. Afdoening raadsvragen.
Geen openstaande raadsvragen.
7. Bestuurlijke samenwerking.
De samenwerking op het terrein van Bouwvergunningen via een netwerkorganisatie Sorbet zal verder worden uitgewerkt.
8. Organisatorische ontwikkelingen.
Met ingang van 1 oktober as. zal Martijn Priem de functie van hoofd van de afdeling Burgerzaken mede opzicht nemen. Albert Janse zal in
de tweede helft van dit jaar van zijn pensioen gaan genieten.
Functiebeschrijvingen worden geactualiseerd.
9. Rondvraag.
De heer Verbrugge vraagt zich af wat het standpunt van Borsele mbt het niet invoeren van kabelbelasting, voor consequenties heeft als
onverwacht de wetswijziging mbt de belastingherziening, m.n. de precariorechten, niet door zou gaan. De voorzitter meldt dat de
wetswijziging tav de financiering van het gehele systeem in voorbereiding is. Borsele wacht evenaf. Tevens merkt hij op dat de stellages
van de 380 KV lijn wel legesplichtig zijn. Dat zullen forse bedragen zijn.
De heer Verbrugge vraagt hoe uit de ontstane patstelling rond de discussie over de locatie van het servicecentrum van de VRZ gekomen
gaat worden. De voorzitter antwoordt dat een zakelijke afweging wordt gemaakt waarbij continuering voor de lokatie Borssele meer voor de
handliggend is dan om in Goes een nieuwe lokatie te realiseren.
De heer Verbrugge kaart tevens "de agenda van de lokale democratie" aan. (een project van het ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties). Besloten wordt dit voor kennisgeving aan te nemen.
Mevrouw Marchand vraagt hoe het presidium om wil gaan met de ‘Handreiking van het ministerie van BZK voor raadsleden om grip op de
regionale samenwerking te houden’. Besloten wordt dat de leden van het presidium het eerste hoofdstuk uit deze handleiding toegestuurd
krijgen ter oriëntatie en dat dit onderwerp in de volgende presidiumvergadering zal worden geagendeerd.

10. Sluiting.

