Verslag B&W – vergadering 16 juni 2020, aanvang 9.00 uur.
Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam.
Secretaris: Priem & Jansen
1. Opening
2. Mededelingen
- Gedachten op expositieruimte en indeling raadzaal t.b.v. raadsvergaderingen.
Fractievergaderingen worden tot na de zomer niet in het gemeentehuis gehouden.
Tevens wordt aandacht gevraagd voor het werkklimaat in het gemeentehuis.
- Informeren gemeenteraad over initiatief ‘Kans op perspectief’ in de Bevelanden.
De brief ‘Kans op perspectief en het besluit van het college wordt ter informatie via de
griffier, gedeeld met de raad.
- Vraag dorpsraad ’s-Heer Abtskerke
Mogelijk kan de dorpsraad via de ledenraad van de bank aandacht vragen voor de
bankkosten. De afdeling financiën wordt gevraagd onderzoek te doen naar
kostenbesparende mogelijkheden.
- 30 juni overleg colleges Borsele en Reimerswaal
Akkoord. Agendapunten worden via het secretariaat gedeeld.
- Memo verlenging uitstel van betaling
Wordt voor het college van volgende week geagendeerd.
- Camperpilot op 4 locaties wordt deze zomer opgepakt
- Borsele kent sinds deze week vier scrummasters.
- Onderzoek water inclusief denken/opslag zoet water. Voorstel om onderzoek te
presenteren in het college is akkoord.
- Problematiek vervoer basisschoolleerlingen Baarland-Ellewoutsdijk.
Bijlagen:
- Berichtgeving kerngroep OZO inzake proces compensatie marinierskazerne
Ter kennisneming aangenomen.
- Brief provincie Zeeland inzake terugkoppeling gesprek Dhr. Wientjes en Dhr. Knops.
Ter kennisneming aangenomen.
- Gemeenschappelijk financieel toezichtkader provincie Zeeland.
Ter kennisneming aangenomen.
3. Verslag B&W – vergadering 9 juni 2020
Akkoord.
4. B&W-adviezen 16 juni 2020
B&W Voorstellen:
Z20.007333 Subsidieverzoek asbestverwijdering. Akkoord.
Z19.001869 Handhaving illegaal bouwwerk. Akkoord.
Z20.008226 Handelingsadvies tegemoetkoming ouderbijdrage kinderopvang.
Akkoord.
Z20.008578 Compensatie ouderbijdrage peuteropvang. Akkoord.
Z20.007540 Projectplan ‘Vaart in veiligheid’. Akkoord.
Z20.006376 Voorontwerp bestemmingsplan ‘kern ’s-Gravenpolder gedeelte
Schoolstraat 2021’. Akkoord.
Z20.008582 Memo werkwijze gemeentelijke publicaties. Akkoord/gewijzigd
besloten.
Akkoord met het advies en conclusies in de memo. Er worden enkele
tekstuele aanpassingen op de memo voorgesteld (actie Jack).

Raadsvoorstellen:
Z20.008214 Jaarverslag Stichting Omnischolen. Akkoord.
Z20. 007050 VRZ: jaarverslag 2019, 1e begrotingswijziging 2020, begroting 2021
(wordt nagezonden). Akkoord/gewijzigd besloten.
Raadsvoorstel en zienswijzen zijn niet bijgesloten bij het voorstel. Dit in
overleg met de portefeuillehouder nazenden naar raad, na
goedkeuring college.
5. Uitnodigingen
Geen
6.
-

Raadsvergaderingen
18 juni
presidium, gemeenteraadsspreekuur en fractie
25 juni
raadsvergadering
2 juli
fractieavond
9 juli
raadsvergadering
13 juli t/m 23 augustus zomervakantie

7. Samenwerking
- Webinar North Sea Port.
- 16 juni. Digitale sessie GGD inzake corona. Volgt via de griffier nog een reminder
richting raadsleden (actie Jack).
8. Pers-uur
- Verkoop werkplaats ’s-Heerenhoek (persmoment op locatie in afstemming met
bedrijfsleider).
- Achtergrondstuk PZC over B2030. Verzoek om een aanvullend vraaggesprek.
- Reportage omroep Zeeland over duurzaamheid van gemeentelijke gebouwen en
installaties.
- Onderzoek buffering zoet water.
- Kavel Steketeepad en pannakooi Nieuwdorp.
- Verduurzaming bedrijventerrein ’s-Gravenpolder.
9. Rondvraag
10. Sluiting

