Agenda presidiumvergadering 25 januari 2018

Locatie: kantine gemeentehuis
Aanwezig: de raadsleden Gunter, Van Hekken, Van de Plasse - Nagelkerke, De Putter, Verbrugge, Verkuil (ivm agendapunt 14),
Witkam, voorzitter Dijksterhuis, secretaris Van den Berge en griffier De Vree.
Afwezig: de heer Boekholt
Aanvang: 18.00 uur
1. Opening.
Toegevoegde agendapunten:
Burgerinitiatief afschaffen hondenbelasting (agendapunt 7a)
Toelichting werkgroep Bestuurlijke vernieuwing (agendapunt 14)
Vervallen agendapunten:
Terug koppeling werk groep Bestuurlijke Vernieuwing
2. Mededelingen.
Mail d.d. 27 12 2017 van de heer Eveleens (zie bijlage 1)
Bemensing hoorcommissies
Gezamenlijke bijeenkomst dorpsraden mee nemen met ideeën i.h.k.v. Bestuurlijke Vernieuwing
Integriteitstoets wethouders (secretaris)
Toelichting op mail van de heer Nijsten (secretaris)
3. Verslag vergadering. (zie bijlage 2).
4. Evaluatie raadsbijeenkomsten.
Raad 7 december
Raadsbijeenkomst duurzaamheidsvisie 14 december
Raad 11 januari
Info 15 januari (volkshuisvesting, huisstijlpresentatie en bijpraatsessie)
5. Raadsplanning. (zie bijlage 3)

-

Toekomstvisie afval
Info over toekomstvisie van de stichting promotie landschapspark (mogelijk op locatie)
Inlassen extra besloten raadsbijeenkomst dd 1 februari (19.30 – 20.00 u) over verbouw gemeentehuis

6. Openstaande raadsvragen.
7. Burgerinitiatief afschaffen hondenbelasting (zie bijlage 4)
De griffier geeft een toelichting op de procedure.
8. Vervolg 100 dagen verslag burgemeester Dijksterhuis.
Het presidium wordt bijgepraat over het organisatie onderzoek.(bijlage 5)
9.

Voorzet van wethouders over stemming moties ed (nav verzoek de heer Witkam).

10. Verkiezingen.
Ondernemers en inwonersdebat (zie bijlage 6)
11. Bestuurlijke samenwerking/GR de Bevelanden.
12. Organisatorische ontwikkelingen.
13. Rondvraag.
14. Toelichting werkgroep Bestuurlijke vernieuwing
De heren De Putter en Verkuil lichten de voorstellen van de werkgroep toe.
15. Sluiting.

Bijlage 1
Geachte leden van de raad,

Over enkele maanden zullen we weer uitgenodigd worden onze stem uit te
brengen voor een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad.
Waar houdt de raad zich momenteel mee bezig, is een vraag die daardoor
ongetwijfeld rijst. Omdat ondergetekende niet helemaal onbekend is met de
materie, meen ik dat wel zo ongeveer te weten. Maar toch kijk ik iedere
keer weer volkomen verbijsterd op, als ik de verslagen lees, die over uw
vergaderingen gepubliceerd worden op de pagina Borsels Bulletin in de
Bevelandse Bode. Wat daar staat, blijft ook voor de enigszins ingevoerde
burger, volslagen duister en raadselachtig.
Het is uitermate verleidelijk om op deze plaats uitgebreid hieruit te
citeren. Kortheidshalve zal ik dat niet doen, maar roep u daarentegen op
zelf eens het verslag te lezen, dat op 20 december j.l. in de Bode werd
geplaatst. Wie wordt daar nu iets wijzer van? En zoals het verslag van uw
vergadering op 7 december eruit zag, is dat altijd het geval: Cryptisch
geformuleerde voorstellen gevolgd door nietszeggende besluiten.
Ik raad u dan ook aan om het dagelijks bestuur van onze gemeente opdracht
te geven te zorgen voor een meer journalistiek verslag van uw
vergaderingen, zodat een geïnteresseerde burger beter in staat zal zijn om

een beetje op de hoogte te blijven van uw besluiten. Wellicht zult u als
alternatief verwijzen naar de tv-opnamen van uw vergaderingen, maar dat
lijkt me toch vooral iets te zijn voor de bovenmatig geïnteresseerden onder
ons alsmede de ambtenaren.
Naar ik aanneem, kan ik t.z.t. een reactie van uw kant tegemoet zien op
deze hartekreet en suggestie.

Met vriendelijke groeten,

Dick Eveleens
Koekoek 7, 4437 PD Ellewoutsdijk

Bijlage 2
Verslag presidiumvergadering 30 november 2017

Locatie: kantine gemeentehuis
Aanwezig: de raadsleden Boekholt, Van Hekken, Van de Plasse - Nagelkerke, De Putter, Verbrugge, Verkuil, Witkam, voorzitter
Dijksterhuis, secretaris Van den Berge en griffier De Vree.
Afwezig: raadslid Gunter
Aanvang: 18.00 uur
1. Opening.
2. Mededelingen.
De presidiumvergadering van 21 december komt te vervallen.
De Lidl directie is definitief akkoord met het voorstel voor de vestiging van de supermarkt in Heinkenszand zoals deze voor de
raadsvergadering van 7 december aanstaande staat geagendeerd.
3. Verslag vergadering. (zie bijlage).
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Evaluatie raadsbijeenkomsten.
Presidiumvergadering 26 oktober 2017
De werkwijze om te komen tot de bemensing van de werkgeverscommissie verdient verbetering. Na enige discussie wordt
besloten dat de toekomstige verdeling van raadsleden in de commissie zal gebeuren aan de hand van een voorzet van het
college waarin aan wordt gegeven welke partij in welke commissie is vertegenwoordigd. De partij bepaalt dan zelf welk raadslid
dit gaat worden. Het presidium stemt hier unaniem mee in.
Raadsvergadering 2 november (o.a. programmabegroting), geen opmerkingen.
Raadsbijeenkomst 9 november (Stelleplas en projectenatlas). De status van de projectatlas is onduidelijk. Onderwerp om dit in
het kader van bestuurlijke vernieuwing anders aan te pakken.

Raadsbijeenkomst 16 november (evaluatie GR De Bevelanden), het presidium geeft in alle eerlijkheid aan dat de verstrekte
informatie had veel overeenkomsten met de informatie zoals deze in Kapelle was verstrekt. Omdat niet alle raadsleden daar
aanwezig waren, is men tevreden over de bijeenkomst van de zestiende november.
5. Raadsplanning.
8 februari: projectenatlas en ondermijningsbeleid.
8 maart: toelichting door de heer Van Strien over de stand van zaken plan Emergo; EVIDES Bekeken wordt of de agenda die
avond nog ruimte biedt voor de voortgangsrapportage Dorpsvisie/masterplan Nieuwdorp.Mocht dat niet het geval zijn, dan zal de
raad hierover schriftelijk worden geïnformeerd.
15 maart: Verkiezingsdebat
De stellingen voor de raadsbijeenkomst van 14 december over duurzaamheid worden vooraf toegemaild
PM kijkje in de rampenwereld (najaar 1998)
6. Openstaande raadsvragen.
7. Vervolg 100 dagen verslag burgemeester Dijksterhuis.
Het opstellen van de strategische visie zal starten na gereedkoming van het collegeprogramma, de werkgroep Bestuurlijke
Vernieuwing is ingesteld, zoekt koppeling met alle raadsfracties en de organisatie, de profilering van de gemeente zal worden
gekoppeld aan de gereedkoming van de Projectenatlas waarbij een relatie met het landschapspark een aandachtspunt is.
Inmiddels zijn er drie offertes van adviesbureaus gevraagd om te onderzoeken of de organisatie voldoende is toegerust om haar
huidige en toekomstige taken op een effectieve, professionele en klantvriendelijke wijze aan te kunnen.
Na enige discussie wordt besloten dat voor de januari raad de noodzakelijke kredietvotering wordt geagendeerd.
8. Vervolg projectenatlas (raadsbijeenkomst dd 9 november 2017)
De projectenatlas bevat een veelheid van producten en ideeën Sommige daarvan zijn al zover dat uitvoering haalbaar lijkt.
Anderen nog zo inconcreet dat die uitvoerbaarheid onduidelijk is of dat (nog) sprake is van strijdigheid met gemeentelijk,
provinciaal of rijksbeleid. De atlas is in die zin een verzameling van eventuele mogelijkheden.

Daarom is officiële vaststelling niet verstandig. De raad kan bij de jaarlijkse actualisering van de atlas uiteraard wel wensen en
prioriteiten kenbaar maken. Besloten wordt de atlas via een raadsvoorstel aan te bieden aan de raad met het advies voor
kennisgeving aan te nemen.
9. Stembureauleden politieke partijen.
Het college heeft besloten dat raadsleden wel stembureaus mogen bemensen maar geen voorzitter van de bureaus mogen zijn.
10. Vertegenwoordiging raad betreffende bijeenkomst Spiegeling Openbaar bestuur Zeeland dd. 12 december 2017 (zie bijlage).
Korte toelichting door de secretaris over het spiegelen van het bestuur waarbij de vraag centraal staat of het bestuur is voorbereid
op de huidige en toekomstige taken?
De raad laat zich vertegenwoordigen door de raadsleden Van Hekken, Van de Plasse, De Putter, Verkuil, Witkam,
De VVD zal niet aanwezig zijn
11. Stellingen verkiezingsdebat.
De voorzitter vraagt suggesties voor stellingen voor het verkiezingsdebat voor 15 december te mailen aan de griffier. De stelling
keuze worden bepaald door de organisatoren en worden vooraf kenbaar gemaakt.
Tevens vraagt de voorzitter aandacht voor het actualiseren van de sites/facebookpagina’s van de politieke partijen
12. Bestuurlijke samenwerking/GR de Bevelanden.
13. Organisatorische ontwikkelingen.
Een extern bureau zal de werkzaamheden voor de Ciso op de rail zetten. Tevens zal worden gezocht naar een geschikte
kandidaat voor deze functie. Mogelijk wordt het een combinatiefunctie met de controller. Het hoofd van de afdeling financiën
neemt tijdelijk deze functies waar.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.

Bijlage4

Burgerinitiatief: afschaffen Hondenbelasting
Toetsing
De heren Verbrugge en Koenen dienen een burgerinitiatief in om het onderwerp “afschaffen hondenbelasting” op de agenda van de
gemeenteraad te plaatsen.
Op het voorblad van het burgerinitiatief voorstel staat tevens het logo en de naam van de Ouderenpartij Politiek Actief (OPA) vermeld.
Het burgeriniatief is ondertekend met 54 handtekeningen. 51 personen die het voorstel hebben ondertekend staan ingeschreven bij de
gemeente Borsele (artikel 2 & 3 Verordening burgerinitiatief Gemeente Borsele)
.
Ook aan de vereisten zoals genoemd in artikel 4 lid 1 t/m 4 en artikel 5 van voornoemde verordening (bevoegdheid raad, geen vraag
over algemeen beleid, geen klacht of bezwaar) wordt voldaan.
Artikel 4 lid 5 van voornoemde verordening bepaalt dat een burgerinitiatief niet inhoudt een onderwerp waarover korter dan 1 jaar voor
indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen.
Aan de overige voorwaarden van de verordening is voldaan.
Vervolg procedure
Conform artikel 6 lid 1 beslist de raad in de eerst volgende vergadering na de datum van het indienen van het burgerinitiatiefvoorstel, of
het voorstel op de agenda wordt geplaatst. Bij afwijzing kan de raad het verzoek doorzenden naar het college, bij toewijzing wordt het
voorstel voor de eerst volgende raadsvergadering geagendeerd. Bij toewijzing zal de voorzitter de verzoeker schriftelijk uitnodigen en
hem gelegenheid geven het burgerinitiatiefvoorstel mondeling nader toe te lichten.

Verordening Burgerinitiatief Gemeente Borsele
Besluit van de raad van de gemeente Borsele tot het vaststellen van de verordening op het Burgerinitiatief.
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 maart 2002

besluit vast te stellen de volgende verordening Burgerinitiatief Gemeente Borsele
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de
agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.
Artikel 2
De raad plaatst een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig
verzoek is ingediend. (zie bijlage)Ongeldig is het verzoek dat:
1. Niet door ten minste 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;
2. een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of 3. niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.
Artikel 3
Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad. Alsmede ingezetenen
van de gemeente van 14 jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden
van de gemeenteraad.Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldoen, is de toestand op de dag van
indiening van het verzoek bepalend.
Artikel 4
Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:
1. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;2. een vraag over het gemeentelijk beleid;3. een klacht in de zin van
hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;4. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7
van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of5. een onderwerp waarover korter dan 1 jaar voor
indiening van het burgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit is genomen.

Artikel 5




1 Het verzoek ter plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk
ingediend bij de burgemeester.
2 Het verzoek bevat ten minste:a. een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;b. een toelichting op het
burgerinitiatiefvoorstel;c. de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn
plaatsvervanger, end. een lijst met de voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de
initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen. Voor de indiening van het verzoek wordt gebruik gemaakt van het in bijlage 1
van deze verordening opgenomen model.

Artikel 6










1 De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de
agenda van de vergadering van de raad wordt geplaatst, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag
van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin op het verzoek wordt beslist.
2 Indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met artikel 4, onder 1, kan de raad het voorstel doorzenden aan burgemeester
en wethouders.
3 Indien de raad het verzoek toewijst, dan agendeert bij het burgerinitiatiefvoorstel voor de eerstvolgende vergadering van de
raad.
4 De burgemeester nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd.
De verzoeker of zijn plaats vervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatiefvoorstel mondeling
nader toe te lichten.
5 Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen wordt dit besluit bekendgemaakt
door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws
of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.
6 Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker.

Artikel 7
De burgemeester brengt over elk jaar een verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.
Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan w orden aangehaald als "Verordening Burgerinitiatief Gemeente Borsele".
Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 april 2002.
De secretaris,

De voorzitter,

Verzoek burgerinitiatiefvoorstel 1
Verzoek burgerinitiatiefvoorstel
Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel/onderwerp op de agenda van de gemeenteraad teplaatsen:
Toelichting voor de verzoekerIedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de gemeenteraad[alsmede ingezetenen van de
gemeente van 14 jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht van de gemeenteraad]
kan (kunnen) een verzoek doen om een voorstel /onderwerp op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij zijn
initiatiefgerechtigd.
Het zogenaamde burgerinitiatief moet worden ondersteund door tenminste 50 initiatiefgerechtigden. Hiervoor is een formulier
vastgesteld. Het op het formulier voor het verzoek opgenomen voorstel wordt in dezelfde bewoordingen opgenomen boven aan het
formulier met ondersteuningsverklaringen.
Het burgerinitiatiefvoorstel mag niet inhouden:1. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;2. een vraag over het
gemeentelijk beleid;3. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrechtover een gedraging van het
gemeentebestuur;4. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrechttegen een besluit van het
gemeentebestuur, of5. een onderwerp waarover korter dan 1 jaar voor indiening van hetburgerinitiatiefvoorstel door de raad een besluit
is genomen.
Toelichting op voorstel/onderwerp:
Eerste voornaam en verder voorletters: ...
Geboortedatum:.........................................................................................................Adres:............................................................................
...................Postcode ...Woonplaats:....................................

Handtekening:

Plaatsvervanger:Naam:....................................................................................................................................................Eerste voornaam en
verdere voorletters:.........................................................................................................
Geboortedatum:.........................................................................................................Adres:............................................................................
...................Postcode:.........................................................................................Woonplaats:..........................................................................
...........
Handtekening:

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van 50 initiatiefgerechtigden die het
verzoek ondersteunen.

Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel 2
Bijlage 1: Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel
Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgendeonderwerp/voorstel op de agenda van de
gemeenteraad te
ondersteunen:...................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Naam,eerste voornaamen voorletters Adres Geboortedatum Handtekening

enz.
ToelichtingBovenaan de lijst dient het voorstel/onderwerp van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund te worden opgenomen in
dezelfde bewoordingen als op het verzoek tot indiening van een initiatiefvoorstel. Indien meer dan één vel nodig is voor gegevens van
ondersteuners van het burgerinitiatief dient boven aan elk vel het voorstel/onderwerp te worden herhaald in dezelfde bewoordingen.
Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de gemeenteraad
(alsmede ingezetenen van de gemeente van 14 jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het
kiesrecht van de gemeenteraad).

