Uit de raad van 3 juni 2010
Van het spreekrecht van de publiek tribune maakt de heer P. Scheepers gebruik om het
belang te bepleiten van het dorpsbusje Ellewoutsdijk.

Ingekomen stukken
Kees de Visser PvdA) vraagt naar de actuele stand van zaken met betrekking tot Regionale
UitvoeringsDienst, (RUD). Wethouder Jan Zandee antwoordt hierop dat de zeven Zeeuwse
Oosterscheldegemeenten de handen ineen slaan om een regionale uitvoeringsdienst te
realiseren.
In de plannen voor 2010 is sprake van uitbreiding van de gemeentelijke handhavingsafdeling
met externe hulp. Kees de Visser stelt de vraag over de omvang, verwachte tijdsduur en
doelstelling van de in te lenen capaciteit. Wethouder Conny Miermans antwoordt hierop dat
op 1 juni jl. de achterstand op de afdeling is weggewerkt en dat de tijdelijke inhuur is gestopt.

Voorstel om krediet beschikbaar te stellen voor de Tweede Kamer verkiezingen.
De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.

Voorstel met betrekking tot de algemene Vergadering van Aandeelhouders DELTA NV.
De raad heeft een door de SGP/CU ingediende motie unaniem aangenomen. In deze motie
wordt het college opgedragen om bij DELTA NV te pleiten voor het opnemen van de
volgende voorwaarde: Delta-milieu moet met OLAZ nadere afspraken maken over de
opgelegde boete. Voorafgaand aan de definitieve overname door INDAVER moet met OLAZ
overeenstemming bereikt worden over de aanpassing van de afvalovereenkomst.
De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel, alleen de VVD fractie maakte bij monde
van Leon Mol, bezwaar tegen artikel 39 inzake dividenduitkering.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het dorpsbusje
Ellewoutsdijk.
De raad heeft met meerderheid ingestemd een krediet voor het dorpsbusje beschikbaar te
stellen. Onder voorwaarde dat het evaluatiemoment naar voren geschoven wordt (oktober
2011). Na de zomervakantie wordt de OBS De Linden in Ellewoutsdijk gesloten. De
leerlingen van deze school worden met dit busje op een veilige efficiënte wijze naar hun
nieuwe school gebracht. Vrijwilligers rijden het busje. De fracties van de VVD, D66 en de
SGP/CU stemden tegen omdat zij van mening zijn dat er naar een lange termijn visie voor
Ellewoutsdijk moet worden gestreefd. Het dorpsbusje wordt niet als zodanig gezien door
deze fracties.

Voorstel om in te stemmen met het achterwege laten van het plan nieuwe
basisscholen 2011/2012, 2012/2013 en 2013/2014 ingevolgde de Wet op het primair
onderwijs.
In het bijzonder het besluit dat stichting van een openbare school niet noodzakelijk is. De
raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.

Voorstel tot het intrekken van de Verordening levensbeschouwelijk onderwijs.
De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel. Deze subsidie is niet meer noodzakelijk,
omdat het rijk een andere financieringsstroom voor heeft.

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan “’s-Heer Abtskerke, gedeelte
Colenshoek II, 2e fase 2010”.
De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel. De fracties gaven aan dat het voortraject
weliswaar lang heeft geduurd, maar zijn toch blij met het bereikte resultaat. De SGP/CU vindt
het aantal woningen nog onvoldoende en kijkt uit naar de ontwikkelingen op de locaties
Colenshoek en Markusse. Andere fracties stelden vragen bij de noodzaak van verdere
woningbouw.

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan “Kern Nieuwdorp, gedeelte
Lancaster 2010”.
De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel. Dit bestemmingsplan is ontwikkeld voor
de huidige locatie van het transportbedrijf Boot & Buteijn. Het plan sluit aan bij het bestaande
historische dorp en de laatste uitbreiding van Coudorp. Er kunnen 70 woningen worden
gerealiseerd. R&B Wonen zal de bouwplannen realiseren. Hubert Uitterhoeve van de PvdA
vraagt het college er bij R&B Wonen op aan te dringen starterswoningen en ‘gewone’ sociale
huurwoningen in deze nieuwe wijk te realiseren.

Voorstel om in te stemmen met het reconstructieplan voor de Havenweg in
Nieuwdorp.
De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel. De aanleiding van deze reconstructie van
de Havenweg is het rioolstelsel dat de laatste tijd problemen heeft gegeven. Gijsbrecht
Gunter (SGP/CU) vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van de woningen en
voorzieningen tijdens de reconstructie.

Voorstel tot het aanpassen van de verordening en regels begraafplaatsen.
De raad heeft unaniem ingestemd met dit voorstel.

Voorstel tot het vaststellen van het concept-Geluidplan buitengebied Borsele.
De raad heeft ingestemd met dit voorstel. Alleen de Lokale Partij Borsele stemde tegen. Zij
vinden het plan overbodig en niet passend in het streven naar deregulering. Het CDA, Ton
Oosthoek, vraagt coulant met het plan om te gaan en uit te kijken voor overregulering. De
VVD fractie deelt deze mening.

Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk energie- en klimaatbeleidsplan.
De raad heeft met dit voorstel ingestemd. De fracties van de VVD en D66 stemden tegen. De
VVD fractie is van mening dat subsidiering van duurzame energieopwekking geen
gemeentelijke taak is. D66 is van mening dat het plan geen visie toont. Dat de doelstellingen
ontbreken en dat het plan discutabele kosten met zich mee brengt.

Voorstel tot vaststellen van de 4e begrotingswijziging 2010.
De raad stemt in met dit voorstel. Wel werden er kritische vragen gesteld over de financiële
bijdrage aan de uitbreiding van de Vlindertuin.

Vragenuurtje.
Björn Boonman vraagt wanneer de Jongeren ontmoetingsplaats (JOP) in Ovezande wordt
teruggeplaatst. Wethouder Conny Miermans antwoordt dat de JOP nog niet is geplaatst
maar dat het overleg volop gaande is. Naar verwachting zal op korte termijn de JOP
geplaatst kunnen worden.
De PVDA fractie is van mening is dat de procedures om de Westerschelde container
terminal (WCT) te realiseren moeten worden stopgezet indien er op de nieuwe deadline (1
december aanstaande) geen afspraken zijn gemaakt omtrent de WCT. Hubert Uitterhoeve
vraagt of het college bereid is in die zin haar standpunt opnieuw te overwegen en daaruit de
consequenties in te brengen in het DB van het havenbedrijf? Wethouder Vermue antwoordt
dat ze daar niet op vooruit wil lopen. Ze wil de stand van zaken in het najaar opnieuw bezien.
Nu ligt het accent op het vinden van een andere exploitant.
Hubert Uitterhoeve is van mening dat de NV Economische Impuls Zeeland juist in crisistijd
een belangrijke rol kan spelen. Hij stelt dan ook voor Borsele als aandeelhouder voor deze
NV aan te melden. Wethouder Marga Vermue onderstreept het belang van deze NV. Indien
de raad de uitdrukkelijke wens heeft aan de NV deel te nemen zal er budget voor
vrijgemaakt moeten worden. Het college zal hierop terugkomen.
Ad Schenk: Op het VNG-congres van 7 en 8 juni staat de begroting van 2011 op het
programma. Bij die begroting wordt de nullijn aangehouden. Net als de gemeenteraad van
Zaltbommel vindt de CDA-fractie dit onbehoorlijk in een tijd waarin de gemeenten flink
worden gekort. Het principe van ‘samen de trap op, samen de trap af’ geldt nu ineens niet
meer. De oproep van Zaltbommel om in de gemeenteraad een wijziging voor te stellen van
de nullijn naar een bezuinigingsopdracht van 5% spreekt het CDA aan. We weten uit het

collegeverslag en van de VZG-jaarvergadering van afgelopen maandag dat het college dit
ook vindt. Ad Schenk vraagt of het zinvol is om nu als raad de eerder genoemde uitspraak te
doen en het college opdracht te geven de raadsopdracht nog eens onder de aandacht te
brengen van de Zeeuwse gemeenten en bij het VNG-congres in te brengen? De wethouder
acht het zinvol, maar constateert dat het praktisch moeilijk uitvoerbaar is.
Leon Mol (VVD) stelt kritische vragen over de verstrekte subsidie aan Kiekieris. Wethouder
Marga Vermue antwoordt desgevraagd dat deze subsidie past binnen de subsidiekaders.
Deze subsidie is bedoeld ter verbetering van de leefbaarheid van het platteland.

