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OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maandag
09.00 uur - 12.00 uur
14.00 uur - 17.30 uur
Dinsdag
09.00 uur - 12.00 uur
Woensdag
09.00 uur - 12.00 uur
14.00 uur - 17.30 uur
Donderdagavond
17.00 uur - 20.00 uur
Vrijdag
09.00 uur - 12.00 uur
Maak afspraak via de website
www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383.
OVERIGE AFDELINGEN
Maandag t/m
08.30 uur - 16.00 uur
donderdag
Vrijdag
08.30 uur - 12.00 uur
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

CULTURELE RAAD BORSELE
Een Beestenboel (of een Boel Beesten?)
‘Een
Beestenboel’
was
dit jaar het thema van de
kinderkunstweek. Dit thema
heeft de Culturele Raad
Borsele samen met de
scholen in de gemeente
opgepakt. Scholen konden
subsidie krijgen waarmee
ze een kunstenaar mochten
uitnodigen in de school met
dit thema aan de slag te gaan.
De Rank in ’s-Gravenpolder
heeft dit onderwerp breed
opgepakt.
Zij
vroegen
kunstenaar Joke Konings
hen daarbij te begeleiden.
De meest fantastische, fantasierijke beesten werden door de
kinderkunstenaars uit alle groepen gecreëerd. Deze werden allemaal
uitgeknipt en samengevoegd op verschillende stickers. Het eindresultaat
was te zien tijdens Kleinkunst op Stoom in Hoedekenskerke.
Met toestemming van de gemeente worden 12 groene prullenbakken
in ’s-Gravenpolder met de stickers beplakt. Voor de kinderen is het leuk
om te zien dat je met kunst je woonwijk kunt opvrolijken. De hint daarbij
is natuurlijk: 'gooi je rommel in de prullenbak, anders wordt het een
beestenboel'. Een goed geslaagd project, waar de kinderen zelf ook
nog lang van kunnen genieten.

De Zeeland-Muziektent-Fietstour
De Zeeland-Muziektent-Fietstour 2018
is de naam van een project van
MuziekPodium Zeeland, dat precies doet
wat het zegt. Het is een fietstour, langs
muziektenten in verschillende regio’s van
Zeeland, waar de beste Nederlandse
blazersensembles acte de présence
zullen geven.
Per editie speelt 1 ensemble 5 mini-concerten in 5 verschillende
muziektenten, voor het voornamelijk fietsende publiek, dat zich in een
matige vaart van tent naar tent kan spoeden via een landschappelijk
fraai traject: een pakkende mix van muziek, erfgoed, landschap en
fiets-tourisme.
De editie van 23 juni a.s. vertrekt om 10.30 uur bij de muziektent
Manhuispoort in Goes en zal ook het Landschapspark Borsele
aandoen. Reserveren wordt aanbevolen. Dit kan via de website
www.muziekpodiumzeeland.nl.
De exacte route en tijden blijven vooralsnog een verrassing: de kaart en
andere informatie ontvangt u tegen inlevering van uw reserveringsbewijs
bij het startpunt. Het is mogelijk een fiets of e-bike te huren.
Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de
Culturele Raad Borsele.

CREATIEVE WORKSHOP VOOR MANTELZORGERS
Een moment voor uzelf op een creatieve en inspirerende manier.
Op dinsdag 24 juli organiseert het VrijwilligersHuis Borsele een creatieve
workshop voor mantelzorgers. Onder begeleiding van Caroline de
Ligt gaat u met de kwast aan de slag om het schilderdoek op een
kunstzinnige manier te beschilderen. De schilderworkshop is voor ieder
niveau, van kunstenaars tot beginners. De twee uur durende workshop
wordt gehouden in atelier Quast in Baarland. Deelname is gratis.

Vervangende zorg:
Wanneer u moeilijk thuis weg kunt, denken wij graag met u mee over de
mogelijkheden van vervangende zorg.
Graag aanmelden vóór 17 juli bij het VrijwilligersHuis via telefoonnummer
0113-311999 of e-mailadres: info@vrijwilligershuis.nl.

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 7 JUNI 2018
1. Opening
	Afwezig de heren Van Hekken en Kooiker (beiden LPB)
2. Spreekrecht publieke tribune
	Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda
	Voorstellen 7 & 8 worden in omgekeerde volgorde
behandeld.
4. Orde van de vergadering
5. Ingekomen stukken
	
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving
aangenomen.
6.	Voorstel om kennis te nemen van de jaarstukken van
Zeeland Seaports en gevoelens hieromtrent mee te
geven
	
De raad neemt kennis van de jaarstukken van Zeeland
Seaports, verzoekt daar waar mogelijk de garanties sneller
af te bouwen en ziet de cijfers van de NV Zeeland Seaports
op korte termijn tegemoet.
7. Voorstel tot het kennisnemen van de concept-jaarstukken
	2017 Veiligheidsregio Zeeland en om een positieve
zienswijze uit te brengen op de programmabegroting 2019
en de 1ste begrotingswijziging 2019 VRZ
	De raad neemt kennis van de concept-jaarstukken 2017 en
geeft een positieve zienswijze op de programmabegroting
2019 en de 1ste begrotingswijziging 2019, onder voorbehoud
van de goedkeurende verklaring van de accountant.
8.	Voorstel om een positieve zienswijze uit te brengen op
de tussenevaluatie Maatwerk in Brandweerzorg
	De raad brengt een positieve zienswijze uit over de
tussenevaluatie Maatwerk in Brandweerzorg.
9.	Voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017 en
programmabegroting 2019-2022 van GR de Bevelanden
	De jaarstukken en programmabegroting hebben de
instemming van de raad. Deze instemming zal als zienswijze
kenbaar worden gemaakt bij GR de Bevelanden.
10.	
Voorstel tot het instemmen met de vaststelling
bestemmingsplan 'Kern ’s Gravenpolder 2013, gedeelte
Schoorkenszandweg 8A, 2018'
Ingestemd wordt met:
- het vaststellen van het bestemmingsplan 'Kern
’s-Gravenpolder 2013, gedeelte Schoorkenszandweg 8A,
2018';
- het achterwege laten van een exploitatieplan als bedoeld
in artikel 6.12 lid 1 Wro aangezien dit in casu niet is vereist;
- het vaststellen van de bijbehorende ondergrond op basis
van de BGT, zoals deze op het moment van dit besluit
geldt.
11.	Voorstel tot het instemmen met de jaarrekening 2017
van OLAZ, de begrotingswijziging 1 t/m 7 voor 2018 van
OLAZ en de ontwerpbegroting 2019 van OLAZ

	De raad stemt in met de jaarrekening 2017, de
begrotingswijzigingen 1 t/m 7 2018 & de ontwerpbegroting
2019, alle van OLAZ.
12.	Voorstel om akkoord te gaan met de jaarrekening 2017
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Oosterschelderegio
en om de gemeentelijke bijdrage voor het RBL voor
2017 definitief vast te stellen op € 61.355
	De raad gaat akkoord met de jaarrekening 2017 RBL
Oosterschelderegio en stelt de gemeentelijke bijdrage voor
het RBL voor 2017 definitief vast op € 61.355.
13.	Voorstel om akkoord te gaan met de programmabegroting
2019-2022 van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
Oosterschelderegio en de gemeentelijke bijdrage voor
het RBL voor 2019 voorlopig te bepalen op € 62.898
	De raad stemt in met de programmabegroting 2019-2022 van
het RBL Oosterschelderegio en bepaalt de gemeentelijke
bijdrage voor het RBL voor 2019 voorlopig op € 62.898.
14.	
Voorstel om akkoord te gaan met de 1e begrotingswijziging 2018 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)
Oosterschelde
	De raad gaat akkoord met de 1e begrotingswijziging 2018
RBL Oosterschelderegio.
15.	Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2017,
in te stemmen met de begroting 2019 en kennis te
nemen van de meerjarenbegroting 2020-2022 van de
Zeeuwse Muziekschool
	De raad neemt kennis van de jaarstukken 2017 Zeeuwse
Muziekschool, stemt in met de begroting 2019. Tevens
neemt de raad kennis van de meerjarenbegroting 20202022 van de Zeeuwse Muziekschool
16.	Voorstel tot het instemmen met de jaarrapportage 2017
van het Sociaal Domein
De raad:
- stemt in met de jaarrapportage 2017 van het Sociaal
Domein,
-
gaat akkoord met het aanbieden van een uitgebreide
1e halfjaarrapportage en een jaarrapportage en het
achterwege laten van de kwartaalrapportages vanaf
heden én
-
stemt in met het verbreden van de halfjaar- en
jaarrapportage conform het voorstel.
17. Voorstel tot wijzigen normenkader rechtmatigheid 2017
	
De raad stelt de wijziging van het normenkader
rechtmatigheid 2017 vast.
18. Voorstel tot het instemmen met de jaarverantwoording
2017 van de gemeente Borsele
	De voorzitter van de auditcommissie, mevrouw Koeleman
(CDA) meldt dat het toezicht van de commissie niet heeft
geleid tot aanpassing van de jaarverantwoording 2017.
	De raad besluit:

1. in te stemmen met de jaarverantwoording 2017;
2. het resultaat te bestemmen zoals voorgesteld;
3. d
 e restantinvesteringen en - projecten te ramen voor
2018;
4. in afwachting van de accountantsverklaring de
jaarverantwoording 2017 op grond van art. 198
van de Gemeentewet definitief vast te stellen in de
raadsvergadering van 5 juli 2018.
19.	Voorstel tot het vaststellen van de 6e wijziging van de
programmabegroting 2018-2021
	De 6e wijziging van de programmabegroting 20182021 wordt vastgesteld. De fracties van VVD en D66
stemmen tegen het terugdraaien van de bezuiniging op de
wethoudersformatie.
20. Vragenuurtje
	De heer Kampstra (CDA) informeert naar de stappen
die het college zet om gasloos te bouwen. Ook vraagt
hij of gasloos bouwen te realiseren is in het masterplan
Nieuwdorp en of er gebruik gemaakt gaat worden van
rijkssubsidiemogelijkheden.
Wethouder
Weststrate
antwoordt dat de mogelijkheden om zowel individuele
woningen als wijken te verduurzamen en gasloos te maken
doorlopend worden verkend. Ook wordt er voor de periode
2018 - 2021 een planning opgesteld voor de transitie naar
een aardgasvrije gebouwde omgeving. Nieuwdorp zou een
mooie pilot zijn. Komend najaar zal in overleg met het dorp
worden verkend hoe wij dit proces kunnen opstarten. De
subsidiemogelijkheden worden uiteraard bekeken maar het
is nog een uitdaging om dat gerealiseerd te krijgen.
	De heer Verbrugge (OPA B) vraagt of er een structurele
aanpak is voor geld dat overblijft bij de Betho. Wethouder
Van de Plasse antwoordt dat voor mensen uit Borsele er
geen wachtlijst is bij de Betho. De positieve resultaten
hebben we reeds bestemd voor doorstroming van personeel
en generatiepact-gerelateerde personele knelpunten binnen
de werksoorten die gekoppeld zijn aan de Betho. Zo komt
het geld terecht bij de mensen die het nodig hebben.
	Naar aanleiding van de recente wateroverlast in verschillende
dorpen in de gemeente informeert de heer Kampstra naar de
stand van zaken van het uitvoeringsplan klimaatadaptatie.
Ook vraagt hij of het mogelijk is dat de gemeente zich
aansluit bij de operatie Steenbeek? Wethouder Weststrate
geeft aan dat het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie
eind van dit kalenderjaar gereed is en dat in week 24 een
overleg is gepland over de meerwaarde om bij operatie
Steenbeek aan te sluiten.
21. Sluiting
	Het verslag van deze vergadering kunt u terug vinden op
https://www.borsele.nl/home/vergaderingen_44948/item/
vergadering-gemeenteraad_4009.html

V E R V O L G P A G I N A

MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT
Op 20 februari 2018 is een melding
ontvangen van Vermue, adres gelegen aan
Noordland 23 in Heinkenszand. Het betreft
een melding voor starten van een bedrijf.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT180113. Inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij RUD Zeeland, telefoonnummer
+31 (0)6 51202869.
Op 15 mei 2018 is een melding ontvangen
van CZAV, gelegen aan Werrilaan 67 in
's-Heerenhoek. Het betreft een melding
voor de verkoop van een deel van het
perceel en het vervallen van de verkoop van
gewasbeschermingsmiddelen,
meststoffen
en overige landbouwartikelen. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT180290.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen
bij
RUD
Zeeland,
telefoonnummer
+31 (0)6 51208096.
Wij publiceren onze bekendmakingen
digitaal. Onze publicaties kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl
Eén keer per maand publiceren wij
op deze pagina een overzicht van de
adressen waarvoor een aanvraag voor
een omgevingsvergunning is ingediend.

W W W . B O R S E L E . N L

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Locatie
Solexrace en ronde van Ovezande, 16.00 - 17.30 uur
Ovezande
Expositie UIT-ZICHT, schilderijen, maskers en sieraden
Galerie G achttien 88
Iedere drie laatste weekenden van de maand open
Oude Polderdijk 2, Baarland
vrij-, za- en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur		
Con Amore 120 - Muzikaal dorpsfeest, 10.30 - 23.30 uur. Entree gratis
Hoedekenskerke
Jubileum Zomerfeest Speeltuinvereniging, 10.30 - 16.00 uur. Gratis toegang
Burg. Jansenstraat 's-Gravenpolder
Adri Karman (aquarel en acryl), Maria van den Eertwegh (schilderijen)
’t Kunstuus Heinkenszand
Zomerexpositie VARIA-TRIA, iedere drie laatste weekenden van de maand open,
Beeldentuin G achttien 88
vrij-, za- en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur
Oude Polderdijk 2, Baarland

RAADSVERGADERING
Uitnodiging tot het bijwonen van de
raadsvergadering van de gemeenteraad van
Borsele, te houden op donderdag 28 juni
2018 om 20.00 uur in de raadzaal ’t Hof
Stenevate te Heinkenszand.
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda
4. Orde van de vergadering
5. Ingekomen stukken
6.	Voorstel tot het vaststellen van de
Kadernota 2019-2022
7. Vragenuurtje
8. Sluiting
Heinkenszand, 12 juni 2018
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

Datum
23 juni
t/m 24 juni
30 juni
30 juni
t/m 14 juli
t/m 30 september

HUISVUILZAK MET ONGESORTEERD AFVAL NIET MEER
WELKOM OP DE ZEEUWSE MILIEUSTRATEN
De huisvuilzak met ongesorteerd afval mag niet meer
worden afgeleverd op de milieustraat. Dat geldt voor alle 13
milieustraten in Zeeland. De huisvuilzak hoort in de grijze
afvalcontainer.
De ZRD is exploitant van de Zeeuwse milieustraten en zal in
opdracht van de Zeeuwse gemeenten strenger toezien op de
naleving van deze acceptatievoorwaarde.
Vermindering restafval
De Zeeuwse gemeenten streven naar vermindering van
de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Nu wordt
nog ongeveer 250 kilogram restafval per inwoner per jaar
weggegooid. De bedoeling is dat dit afneemt tot nog slechts 100 kilogram restafval per inwoner
per jaar in 2020. Om dat te bereiken is betere afvalscheiding noodzakelijk.
Zie bij www.zrd.nl onder Milieustraten,- ‘afvalstromen’ wat u naar de milieustraat kunt brengen.

