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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 16.30 uur
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 20.00 uur
08.30 uur - 12.30 uur

Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maak afspraak via de website
www.borsele.nl of telefonisch 0113-238383
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

RAADSBIJEENKOMST 26 MAART 2020
18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de
gemeenteraad, belast met de agendavorming en de advisering over de werkwijze van
de raad. Deze vergadering vindt maandelijks
plaats. Vastgestelde verslagen kunt u vinden op
www.borsele.nl.
19.30 uur Gemeenteraadsspreekuur
Van 19.30 tot 20.00 uur wordt het gemeenteraadsspreekuur gehouden in het gemeentehuis in Heinkenszand. Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft u de mogelijkheid
vragen, opmerkingen en kritiek voor te leggen
aan raadsleden. Per partij is er één (raads)lid
aanwezig. Er wordt een verslag gemaakt van het
spreekuur. Om organisatorische redenen dient
u vóór 26 maart 2020 12.00 uur een afspraak te
maken bij Ilona Vermue of Manon Sinke (0113
238487.20.00 uur fractievergaderingen

In heel Nederland gelden sinds afgelopen weekend nieuwe maatregelen
tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden tot en
met 6 april 2020. De gemeente Borsele volgt deze lijn.
De maatregelen zijn:
Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten,
keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten
verergeren.
•	Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland
afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen,
theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
•	Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te
werken of de werktijden te spreiden.
•	Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het
algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare
personen te beperken.
•	Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u
gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig
met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
Aanvullende landelijke maatregelen onderwijs, horeca, sport
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de
aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en
met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet
voor hotels) en sport- en fitnessclubs.
•	Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en
met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en mbo.
•	Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar
vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagver-
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MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Op 6 december 2019 is een melding ontvangen
van de Stoofhoeve, gelegen aan Stooflaan 15 in
's-Heerenhoek.
Het betreft een melding voor het starten van een
bedrijf voor het fokken van teckels en kaninchen
(hondenrassen). De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT190530. Indien daaraan behoefte
bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen
bij
P. Valk, medewerker van RUD Zeeland,
tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100.
Op 11 februari 2020 is een melding ontvangen van J. de Jonge, adres gelegen aan
Sinoutskerksezandweg 4 in 's-Heer Abtskerke. Het
betreft een melding voor het veranderen van

activiteiten. De melding is geregistreerd onder
nummer M-ACT200072. Indien daaraan behoefte
bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen
bij P. Valk,medewerker van RUD Zeeland,
tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100.
Op 13 februari 2020 is een melding ontvangen van
Maatschap A.J. van Damme en F.P. van DammeSteenbergen, adres gelegen aan Oudekamerseweg
7 in Heinkenszand. Het betreft een melding
voor het in werking hebben van een waterbassin. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT200076. Indien daaraan behoefte bestaat
kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C.
Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31
(0)6 51205993.

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal.
Onze publicaties vindt u op

www.officielebekendmakingen.nl

blijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra
kosten.
•	Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis
zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
•	Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00
uur tot en met maandag 6 april.
•	Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf
zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
•	Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand
van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
•	Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6
april.
Evenementen
Sinds zaterdag 14 maart is een noodverordening vastgesteld waardoor
er geen evenementen of andere activiteiten meer plaats mogen vinden in
Zeeland waar meer dan 100 mensen aanwezig kunnen zijn. Dit verbod maakt
handhaving mogelijk: het is nu strafbaar en er kan een geldboete worden
opgelegd. Wij verwachten dat organisatoren hun verantwoordelijkheid
nemen.
Als gemeente annuleren wij in ieder geval de volgende bijeenkomsten die
we organiseren:
•	Borselse Woningmarkt op 28 maart.
•	Eerste B2030-bijeenkomst in ’s-Gravenpolder op 8 april.
•	Alle activiteiten van BONS en Borsele Beweegt tot en met 6 april.
Sinds donderdag 12 maart wordt informatie aangevuld en worden de vragen
en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld. U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

VERKEERSBESLUIT INSTELLEN PARKEERGELEGENHEID MINDERVALIDEN
PARKEERTERREIN KERKLAAN T.H.V. HUISNUMMER 48 TE HEINKENSZAND
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 11 maart 2020 besloten tot het instellen
van een parkeergelegenheid voor mindervaliden
in de Kerklaan (ter hoogte van huisnummer 48) te
Heinkenszand door middel van plaatsing van een
bord E6, gehandicaptenparkeerplaats, als bedoeld
in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990.
De inzage- en bezwaartermijn is van 13 maart tot
en met 24 april 2020.

Het besluit ligt ter inzage op de afdeling Post- en
archiefzaken van de gemeente Borsele en is in te
zien op de website van de Staatscourant.
Belanghebbenden kunnen schriftelijk, gemotiveerd bezwaar maken bij het college van B&W van
de gemeente Borsele.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer
R. de Jonge, 0113-238 411 of via e-mail:
rdejonge@borsele.nl.

JOUW KIJK OP BORSELE
Borsele, een gemeente vol contrasten. Natuur
en industrie, weiland en water, rijk aan
historie en bewust van het heden. Heb jij een
favoriete plek? De uitkijk over de waterweg,
het veelkleurige wandelpad over de dijkjes,
dat pittoreske dorpje om doorheen te dwalen
of de indrukwekkende fabrieken naast ‘t Sloe?
Ben je 'hrôôs' op Borsele en wil je daar graag
vorm aan geven in beeld of woord, dan dagen
we jou uit!
Jouw kijk op Borsele
In het kader van 50 jaar Borsele nodigen we je uit
jouw kijk op de gemeente Borsele te verbeelden
of te verwoorden. Dat mag met potlood, krijt,
verf, klei … , twee- of driedimensionaal, toegepast, maar bijvoorbeeld ook in dichtvorm. Kies
het onderwerp dat jou het meeste aanspreekt
en de vorm die het beste bij jou past! Er zijn een
aantal voorwaarden waaraan het kunstwerk
moet voldoen: kijk hiervoor op
www.cultureleraadborsele/hroos.
Wedstrijd én expositie
Schrijf je in voor de wedstrijd op
www.cultureleraadborsele/hroos en ga aan de
slag. Inschrijven kan tot en met 31 maart a.s.
In mei wordt je uitgenodigd je werk te laten foto-

graferen voor de stempagina op de site. Daar kan
van 11 mei tot 11 juli online op de deelnemende
kunstwerken gestemd worden.
De 35 werken (10 in de categorie 8 – 16 jaar en 25
in de categorie 16 jaar en ouder) die de meeste
stemmen krijgen, doen op zondag 16 augustus in
de vorm van een expositie tijdens cultuurfestival
Oeljebroelje in het fort van Ellewoutsdijk mee
aan de tweede 'live' stemronde.
'Hrôôse' winnaars en prijzen
De winnaars worden bekend gemaakt op
zondag 16 augustus tijdens het cultuurfestival Oeljebroelje dat voor de 10e keer wordt
gehouden in Fort Ellewoutsdijk. De prijs bestaat
uit een geldbedrag.
Meer informatie
Werkgroep
Culturele Raad Borsele
werkgroepcrb@gmail.com
o.v.v. Hrôôs op Borsele
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BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 5 MAART 2020
AGENDAPUNTEN
1. Opening
Afwezig: mevrouw Koeleman
2. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
5. Voorstel tot benoeming plaatsvervangend griffier
De raad besluit om de heer H.H.M. Grim te benoemen als plaatsvervangend raadsgriffier.
6. Voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen over
standpuntbepaling in de aandeelhoudersvergadering van de
PZEM
De raad stemt in met het verstrekken van een mandaat door de
Aandeelhoudersvergadering aan de Aandeelhouderscommissie van
PZEM.
7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het
uitvoeren van diverse werkzaamheden binnen en rondom de
werkplaatsen in Heinkenszand en ’s-Gravenpolder
De gemeenteraad besluit een bedrag van € 209.000 beschikbaar
te stellen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden binnen/
rondom de werkplaatsen in Heinkenszand en ’s-Gravenpolder.
Hierbij wordt opgetekend dat de fracties van de VVD en D66 tegen
de investering in ’s Gravenpolder stemmen. De fracties van de LPB
en OPA Borsele stemmen tegen het complete voorstel.
8. Voorstel tot het verlengen van de nota Samenspel met één jaar
De raad besluit de nota Samenspel te verlengen t/m 31 december
2020.
9. Voorstel tot het instemmen met de financiële instandhouding
van Intervence
De raad besluit om in te stemmen met financiële instandhouding

van Intervence met een aanvullende bijdrage van € 8.903 voor 2019
en een voorwaardelijke bijdrage van € 34.036 voor 2020.
10. Voorstel tot het aanpassen van de Gemeenschappelijke
Regeling Zeeuwse Muziekschool
De raad besluit in te stemmen met:
1. de toevoeging van artikel 10.3 aan de GR Zeeuwse Muziekschool.
Hierin wordt geregeld dat het Algemeen Bestuur van de GR Zeeuwse
Muziekschool kan besluiten tot de oprichting van en deelneming
in verenigingen voor zover dat nodig is voor de behartiging van het
daarmee te dienen openbaar belang. Aanleiding hiertoe is de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren met ingang
van 1 januari 2020.
2. kennis te nemen van aanpassing van artikel 24.2 van de GR
Zeeuwse Muziekschool. Hierin wordt geregeld dat het Algemeen
Bestuur voor het personeel van de GR Zeeuwse Muziekschool de
collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties (cao SGO) vaststelt.
11. Voorstel tot besteding van de reserve Inter Bestuurlijk
Programma
De raad besluit in te stemmen met de notitie Interbestuurlijk
Programma (IBP). Ook besluit zij de beschikbare middelen uit de
reserve IBP van 798.000 euro naar rato te verdelen voor de onderdelen: samen aan de slag voor het klimaat; toekomstbestendig wonen
én naar vitaal platteland. Tevens besluit de raad voorstellen met
betrekking tot de definitieve verdeling van de middelen te behandelen bij de kadernota 2021-2024. Ook de fracties van D66 en de LPB
stemmen in met het voorstel, maar stemmen tegen de voorgestelde
verdeling van de beschikbare middelen uit de reserve IBP.
De VVD fractie stemt tegen het complete voorstel.
12. Vragenuurtje
De heer Kooiker (LPB) vraagt of - met de komst van de nieuwe

Omgevingswet - de welstandscommissie wordt opgeheven.
Wethouder Weststrate geeft aan dat het in de nieuwe Omgevingswet
niet meer verplicht is om een welstandscommissie te hebben. Hoe
het ingeregeld gaat worden is nog niet bekend.
Moties vreemd aan de orde van de dag:
1. De heer Gunter (SGP/CU) dient een motie vreemd aan de orde
van de dag in (unaniem gesteund) over het kabinetsbesluit m.b.t.
het annuleren van de komst van de Marinekazerne naar Vlissingen.
Hierin wordt verzocht om met de aan te stellen gezant het gesprek
aan te gaan om het vertrouwen te herstellen en een compensatie voor deze annulering te bespreken. De motie wordt unaniem
aangenomen.
2. De heer De Putter (D66) verzoekt het college via een motie vreemd
aan de orde van de dag (mede gesteund door de fracties van de
LPB, Opa Borsele en de VVD) alle mogelijke inspanningen te leveren
om sloop van goed te renoveren woningen te voorkomen en de
woningcorporatie te bewegen deze te verkopen aan starters. Tevens
verzoekt hij te onderzoeken of een duurzaamheidssubsidie mogelijk
is specifiek voor de betreffende woningen en zo ja, hiertoe met een
voorstel te komen. Tenslotte is zijn verzoek aan het college de bouw
van levensloopbestendige woningen zoveel mogelijk te realiseren
op braakliggende kavels en zich in te spannen om één en ander
vast te leggen in de nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporatie. De motie wordt unaniem aangenomen.De heer Kooiker
kondigt aan dat hij na 18 jaar in september 2020 wil stoppen met
zijn raadswerkzaamheden.
13.Sluiting
Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op:
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/
Gemeenteraad/2020/5-maart/20:00

