Verslag B&W – vergadering 12 mei 2020, aanvang 09.00 uur.
Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam.
Secretaris: Priem.
1. Opening
2. Mededelingen
- Presentatie t.b.v. de inforaad 14 mei ‘nota sport en bewegen’. Akkoord
- Bij het plan van aanpak inzake de kerntakendiscussie ook de lopende
voorbereidingen van verschillende beleidsnota’s betrekken. De burgemeester
deelt dit a.s. donderdag met de gemeenteraad.
- Wethouder v.d. Plasse heeft bezoek gebracht aan voedselbank. Bij verhuurder
van het pand aandacht gevraagd voor de huurprijs.
- Twee brieven ontvangen inzake de voorgenomen bezuinigingen bij de kadernota.
Deze worden door financiën beantwoord.
3. Verslag B&W – vergadering 28 april 2020
Akkoord
4. B&W-adviezen 12 mei 2020
B&W Voorstellen:
Z20.007385 Zeedijk 4 Borssele. Bestemmingsplanprocedure. Akkoord.
Z20.006842 Afwijzing subsidieverzoek voor plaatsing bloembakken Heinkenszand.
Akkoord.
Z20.007397 Subsidieverzoek armoedebestrijding en vluchtelingenbegeleiding.
Akkoord.
Z20.007252 Toezicht GGD Zeeland Wet kinderopvangen tijdens noodopvang
Coronacrisis. Akkoord.
Z20.007251 Maatregelen Corona Sociaal Domein. Akkoord.
Z20.007358 Communicatie PGB-houders. Akkoord.
Z20.004203 Statushouders, ondertussen groep tot nieuwe Wet inburgering.
Akkoord.
Z20.007495 Vaststellen klokuren gymnastiekonderwijs. Akkoord.
Z20.007370 Afwijzing subsidieverzoek 2020 Stichting Leergeld.
Akkoord de niet uitgekeerde middelen blijven geserveerd binnen
het bestaande budget.
Z19.002260 Ontwerp delegatieplan Dekkersweg 6. Akkoord.
Z20.007271 Aanpassen hoogte eigen bijdrage leerlingenvervoer. Akkoord.
Z20.006761 Aanwijzing BABS. Akkoord.
Z20.006973 Aanbesteding ondersteuning Transitievisie warmte. Akkoord.
Z20.006294 Exploitatiebijdrage Sportfondsen 2020. Akkoord.
Z20.007231 Gunning bouw- en projectmanagement Nieuwdorp.
Voorstel is aangehouden. Verzoek om tekstuele aanpassing van
het voorstel en aanvullende motivatie voor de gekozen partij.
Raadsvoorstellen:
Z20.007014 Jaarstukken Sabewa Zeeland.
Akkoord maar aangepast besloten. Verzoek om de tabel op pagina
2 tekstueel aan te passen conform toelichting in JOIN.
Z20.007384 Jaarrekening 2019 en programmabegroting 2021-2024 GR De
Bevelanden.

Z20.00

Z20.006518

Akkoord maar aangepast besloten. Verzoek om de genoemde VZG
norm ook op te nemen in de raming/de tabel. Dat geeft een
vollediger beeld. Het is per definitie gewenst om het effect van
deze norm bij alle gemeenschappelijke regelingen op te nemen in
de begroting
Raadsvoorstel Steketeepad Nieuwdorp
Voorstel aangehouden. In verband met beperkte
voorbereidingstijd wordt dit voorstel opnieuw geagendeerd en
doorgeschoven naar de raadsvergadering van juli.
Raadsvoorstel kunstgrasveld Heinkenszand
Voorstel aangehouden. Het risico’s voor verwerking van de grond
is nu uitgewerkt in het financieel meest voordelige scenario. Het
is gewenst om in het raadsvoorstel meer zekerheid te bieden met
betrekking tot dit financiële risico. Door o.a. meer scenario’s uit te
werken en de resultaten van de proef (grondzeven) op te nemen.

5. Uitnodigingen
.
- Bestuurlijke afvaardiging (digitaal) Kanaalzoneoverleg 3 juni 2020:
Burgemeester Dijksterhuis en gemeentesecretaris (Jack Jansen) Verzoek om
annotatie op de agenda via de ambtelijk adviseur.
- Uitnodiging Dorpsraad Baarland 29 juni: Wethouder v.d. Plasse
- Overig: Zie Notubox
6. Raadsvergaderingen
T/m eind april zijn alle raadsbijeenkomsten komen te vervallen. Verder wordt
bezien op welke wijze vanaf mei de geplande raadsbijeenkomsten/vergaderingen doorgang kunnen vinden.
- 7 mei
raadsvergadering
- 14 mei
GVVP/GGA Borsele West en inforaad nota sport & bewegen
- 28 mei
presidium, gemeenteraadsspreekuur en fractie
- 4 juni
raadsvergadering
- 11 juni
VRZ
- 18 juni
presidium, gemeenteraadsspreekuur en fractie
- 25 juni
raadsvergadering
- 2 juli
fractieavond
- 9 juli
raadsvergadering
- 13 juli t/m 23 augustus zomervakantie
7. Samenwerking
8. Pers-uur
9. Rondvraag
Met betrekking tot Waterpark Veerse Meer wordt een verkeerskundig onderzoek
verricht in opdracht van betreffende wegbeheerders. Dit hangt samen met
toekomstige bestemmingsplanprocedure. Verzoek om ambtelijke afstemming tussen
Jack Koolen en Barrie Vleugel inzake voorgenomen ontsluiting van het park (actie
Martijn).
10. Sluiting

