Verslag B&W – vergadering 23 juni 2020, aanvang 9.00 uur.
Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam.
Secretaris: Priem
1. Opening
2. Mededelingen
- Afspraken doorgang besluitvorming tijdens vakantieperiode.
Tijdens de vakantieperiode zal besluitvorming via het zaaksysteem doorgang vinden.
Collegeleden dragen zorg voor tijdige accordering in JOIN. Voorstellen die
overwegend goedkeuring krijgen kunnen doorgaan in het proces. Voorstellen met
hoge urgentie worden in onderling overleg opgepakt.
De secretaris stelt nog een overzicht op van de periode waarin het college niet fysiek
bijeenkomt.
NB: Op basis van het vakantierooster wordt voorgesteld om de weken 31 t/m 35
(van 27 juli tot 25 augustus) geen fysieke vergaderingen te houden.
- In voorbereiding zijnde voorstel MT inzake SPP voor het college van 30 juni.
Volgende week wordt een voorstel in B&W behandeld. De aanleiding is door de
secretaris kort toegelicht.
- Kerntakendiscussie
De offertes zijn besproken en beoordeeld. Aanvullend heeft vorige week een gesprek
plaatsgehad met het presidium. Er is een voorstel in voorbereiding waarin ook de
inzet van communicatie is opgenomen. Een voorgenomen besluit wordt 30 juni in het
college behandeld. Afgesproken wordt om ook de griffier te betrekken bij het
opstellen van het voorstel i.v.m. de procesgang en inzet van menskracht vanuit de
raad.
- Financiële positie gemeenten
Namens P10 en het OZO zijn brieven verzonden naar de Ministeries van
Binnenlandse Zaken en Financiën over de financiële positie van de gemeenten.
- Opening fruitteeltmuseum
Vanuit Borsele zal een ambtelijke afvaardiging aanwezig zijn.
- Dorpshuis Lewedorp
De vloer van het dorpshuis is gereed.
- OZO
Komend najaar zal een tussenevaluatie van het OZO plaatsvinden.
- Lintjesregen
Op 3 juli worden de lintjes uitgereikt in de kerk van Kwadendamme.
3. Verslag B&W – vergadering 16 juni 2020
Akkoord.
4. B&W-adviezen 23 juni 2020
B&W Voorstellen:
Z20.007231 Gunning bouw- en projectmanagement Masterplan Nieuwdorp.
Akkoord.
Z20.008281 Schoonmaakvergoeding en kwijtschelding pacht dorpshuisbeheerders.
Akkoord.
Z20.008072 Vaststelling subsidie schuldhulpverlening Leger des Heils 2019.
Akkoord.
Z20.007215 Vaststelling subsidie Voedselbank de Bevelanden 2019. Akkoord.
Z19.001458 Ontwerp bestemmingsplan “Hoedekenskerke Park de Remise 2020”.
Akkoord.
Z19.003659 Grondoverdracht Molenstraat. Akkoord.

Z20.006219
Z20.007893
Z20.008123
Z20.006968

•
•
•

Wijziging verordening leerlingenvervoer 2016. Akkoord.
Jaarverslag Seniorenraad Borsele 2019. Akkoord.
Vergaderstukken aandeelhoudersvergadering North Sea Port 26 juni
2020. Akkoord.
Verlenging uitstel van betaling gemeentelijke belasting,
toeristenbijdrage en privaatrechtelijke vergoedingen i.v.m. coronacrisis.
Akkoord.

Raadsvoorstellen:
Z20.008676 Jaarrekening gemeente Borsele 2019. Akkoord/Gewijzigd besloten.
Het verslag Sociaal domein is niet bijgesloten. Verzoek dit alsnog toe te voegen en te
mailen naar de collegeleden.
Wethouder Witkam heeft m.b.t. het raadsvoorstel tekstuele suggesties verzameld en
koppelt deze persoonlijk terug. Verzoek aan opsteller deze te verwerken.
De teksten van de programma's zijn niet afgestemd met de individuele
portefeuillehouders. Verzoek dit in de toekomst wel te doen. Om die reden nemen de
collegeleden de gelegenheid om tot vrijdag 26 juni tekstuele aanvullingen via de
gemeentesecretaris aan te leveren.
Z20.008667 Meicirculaire 2020. Akkoord.
Z20. 008118 Voordracht benoeming lid Raad van Toezicht stichting Omnischolen.
Akkoord.

5. Uitnodigingen
- VNO/NCW Onlinesessie 2e maatregelenpakket 1 juli 2020
Geen afvaardiging.
- OZO Compensatie marinierskazerne 1 juli 2020.
Afvaardiging wethouder v.d. Plasse.
- Postcode roos project Heinkenszand 3 juli.
Afvaardiging wethouder Witkam.
- Doe dag Kinderkamp Borsele
17 juli: Afvaardiging wethouder v.d. Plasse.
24 juli: Afvaardiging burgemeester Dijksterhuis.
6.
-

Raadsvergaderingen
25 juni
raadsvergadering
2 juli
fractieavond
9 juli
raadsvergadering
13 juli t/m 23 augustus zomervakantie

7. Samenwerking
8. Pers-uur
-

Wethouder Weststrate: Interview Elsevier inzake Sloebossen.
Wethouder Weststrate: Verkoop werkplaats ’s-Heerenhoek.
Wethouder v.d Plasse: Cheque Zeeland Refinary v.v. Lebo.
Wethouder v.d. Plasse: Nieuwe vloer dorpshuis Lewedorp.
Burgemeester Dijksterhuis: Uitreiking lintjes 3 juli 2020.

9. Rondvraag
10. Sluiting

