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foto Bram Boone

Hij maakte een mooie foto van schapen bij de brilletjes in Nisse. Door de grondmist straalt de foto iets 
mysterieus uit. De foto is sfeervol en straalt rust uit. De hectiek van de dag moet nog komen. 

Met deze foto wint hij een waardebon van €25 en dingt mee naar de jaarprijs ter waarde van €300.

Wat vindt u dat wel gezien mag worden in Borsele? Maak er een foto van en stuur deze in 
via www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.

HANS BOONMAN, WINNAAR FOTOWEDSTRIJD “MOET JE ZIEN IN …..BORSELE” MAART

BESLUIT TOT VASTSTELLEN VAN 
MAATWERKVOORSCHRIFT(EN) VOOR 
OVERLASKO KONSTRUKTIE B.V.

Burgemeester en wethouders van Borsele 
maken bekend dat zij op verzoek van Overlasko 
Konstruktie B.V., op grond van artikel 2.2, derde 
en vierde lid van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer, maatwerkvoorschri� en vast te stellen 
ten behoeven van Overlasko Konstruktie B.V., 
gelegen aan de Frankrijkweg 11 te Nieuwdorp. 
Het besluit hee�  betrekking op een was- en 
afspuitplaats.

Belanghebbenden kunnen tot en met 20 mei 
2021 tegen dit besluit schri� elijk bezwaar 
maken bij gemeente Borsele, Postbus 1, 4450 
AA Heinkenszand. Het bezwaarschri�  moet uw 
naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen 
welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, 
gedateerd en ondertekend zijn.  Alleen zij die 
een bezwaarschri�  hebben ingediend kunnen 
om een voorlopige voorziening vragen. U richt 
het verzoek aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA 
Breda. Voor de behandeling van het verzoek is 
gri� ierecht verschuldigd.   

Voor nadere informatie en het opvragen van 
stukken kunt u zich wenden tot de heer P. Valk, 
medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 5120 
2869 of 0115-745100. De aanvraag staat geregis-
treerd onder nummer W-MWP210003/00268871.

GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF

De gemeenteraad van Borsele organiseert in mei en juni de cursus Politiek Actief. De cursus is bedoeld 
voor iedereen die meer wilt weten over de gemeente. Ook is de cursus zeer geschikt voor iedereen die 
misschien interesse hee�  om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkhe-
den zijn. Meedoen is gratis en aanmelden kan per e-mail via gri� ie@borsele.nl onder vermelding van 
uw naam, adres + woonplaats en telefoonnummer. Meld u snel aan! Kijk voor meer informatie op 
www.borsele.nl/politiekactief.

‘WAT KAN JIJ VANDAAG DOEN 
OM DE WERELD VAN MORGEN TE 
VERANDEREN?’

MELD U NU AAN VIA:
GRIFFIE@BORSELE.NL

51 JAAR / SUFFE TUTTENESTHER

VERGROOT UW INVLOED EN MELD U NU 
AAN VOOR DE CURSUS POLITIEK ACTIEF 
IN DE GEMEENTE BORSELE

Op donderdag 22 april aanstaande vindt er een kaderstellende raadsbijeenkomst plaats over het econo-
misch beleid. Deze bijeenkomst start om 20.00 uur

In verband met de coronamaatregelen is deze bijeenkomst niet fysiek bij te wonen maar digitaal via 
https://borsele.raadsinformatie.nl. 

U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomsten digitaal te volgen.

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 22 APRIL

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT VAN RBZ RIOOLBEHEER & STOOMREINIGING B.V. 

Op 1 april 2021 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van RBZ Rioolbeheer & 
Stoomreiniging B.V. gelegen aan de Noordlandseweg 3 a in Heinkenszand. 
Het betre�  een melding voor het in werking hebben van een bedrijf op het gebied van rioleringen en 
stoom reinigen. 
Indien daaraan behoe� e bestaat kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders,  medewerker 
van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993.
De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT210228.

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. 

Onze publicaties vindt u op www.o� icielebekendmakingen.nl. 

De zoekdienst van o� iciële bekendmakingen beschikt over een 

attenderingsfunctie. Hiermee kunt u een zoekvraag laten registreren. 

U krijgt vervolgens een e-mail als er nieuwe publicaties verschijnen die 

aan uw zoekvraag voldoen.  Kijk voor meer informatie op 

www.o� icielebekendmakingen.nl. 



V E R V O L G P A G I N A W W W . B O R S E L E . N L

 1. Opening.
 2. Spreekrecht publieke tribune.
 3. Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering.
 4. Ingekomen stukken/Klankbordgroepen.
   Besluit: De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
  De heer van 't Westeinde en mevrouw Van de Ree geven een terugkoppeling van de klankbordgroep  
  De Bevelanden. Mevrouw Koeleman gee�  een terugkoppeling van de auditcie.
 5. Voorstel tot het vaststellen van het "Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018, 
  herziening Vrielingweg 1, 2021".
  Besluit:
  1.  het bestemmingsplan “Omgevingsplan Buitengebied Borsele 2018, herziening Vrielingweg 1, 2021” 

(NL.IMRO.0654.OPBGBHVW1-(0003)) conform het ter inzage gelegde ontwerp vast te stellen;
  2.  de bijbehorende ondergrond op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie vast te 

stellen, zoals deze op het moment van dit besluit geldt;
  3.  geen exploitatieplan op te stellen als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro, aangezien dit in casu niet 

vereist is;
 6.  Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Lewedorp, gedeelte Postweg, 2021" en de bij-

horende antwoordnota. 
  Besluit: 
   I.v.m. mogelijke belangenverstrengeling neemt raadslid Weststrate niet deel aan de beraadslaging 

rondom dit agendapunt.
  1.  niet tegemoet te komen aan de tegen het ontwerpbestemmingsplan “Lewedorp, gedeelte Postweg, 

2021” ingediende zienswijzen Z0001 en Z0002 . Dit op basis van de Overwegingen/Reactie zoals 
opgenomen in de bij dit raadsvoorstel behorende bijlage;

  2. akkoord te gaan met de in het raadsvoorstel voorgestelde ambtshalve wijzigingen:
  a. het aanpassen van de voorgevellijn op de verbeelding.
  b.  ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding – bouwdiepte de opgenomen maximale dieptemaat 

van 10 m verruimen naar 10,25 m.
  3.  het bestemmingsplan “Lewedorp, gedeelte Postweg, 2021” (NL.IMRO.0654.BPLDPW2021- (0003)) 

gewijzigd vast te stellen;
  4.  op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) de bijbehorende ondergrond vast te 

stellen, zoals deze op het moment van dit te nemen besluit geldt;
  5.  geen exploitatieplan op te stellen als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro, aangezien dit in casu niet 

vereist is nu met initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst is gesloten.
 7.  Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze over de voorliggende begrotingswijziging Veilig 

Thuis 2021 en binnen de zienswijze een aanvullende voorwaarde op te nemen dat Veilig Thuis de 
verkregen extra middelen zodanig inzet voor basistaken, flexibele schil en verbindingstaken dat zij 
binnen de begroting blij� . 

  Besluit:
  1.  Een positieve zienswijze in te dienen over de voorliggende begrotingswijziging Veilig Thuis 2021, door 

het toevoegen van de incidentele extra middelen ter grootte van €571.600 vanuit de Decentralisatie 
Uitkering Vrouwen Opvang, zoals deze door het CZWBureau beschikbaar zijn gesteld.

  2.  In de zienswijze een aanvullende voorwaarde op te nemen dat Veilig Thuis de verkregen extra 
middelen zodanig inzet voor basistaken, flexibele schil en verbindingstaken dat zij binnen de begro-
ting blij� .

 8.  Voorstel tot het kennisnemen van de koopovereenkomst voor de aankoop van twee percelen grond 
aan de Marktstraat in ‘s-Heerenhoek en instemmen om de totale aankoopsom (ad € 22.300 en € 1.500 
kosten koper) ten laste te brengen van de Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte onderdeel ‘infrastructu-
rele voorzieningen’.

  Besluit: 
  1.  kennis te nemen van de koopovereenkomst voor de aankoop van twee percelen grond, gelegen aan 

de Marktstraat in ’s-Heerenhoek, kadastraal bekend gemeente Borsele, sectie AC nummers 636 en 
637, groot 51 m2 respectievelijk 395 m2. 

  2.  de totale aankoopsom, zijnde € 22.300,- (koopsom) plus circa € 1.500,- (kosten koper), voor de 
aankoop van voornoemde percelen ten laste te brengen van de Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte 
onderdeel ‘infrastructurele voorzieningen’.

  De fracties van de VVD, LPB en D66 stemmen tegen.
 9.  Voorstel tot het ter beschikking stellen van een krediet ter hoogte van € 258.000 voor de realisatie 

van een parkeerterrein aan de Schoolstraat in ’s-Gravenpolder waarvan een bedrag van € 86.000 door 
Beveland Wonen wordt ingebracht. 

  Besluit: 
   De gemeenteraad besluit in te stemmen met het ter beschikking stellen van een krediet ter hoogte van 

€ 258.000,- voor de realisatie van een parkeerterrein aan de Schoolstraat in ’sGravenpolder waarvan 
een bedrag van € 86.000,- door Beveland Wonen wordt ingebracht.

 10. Voorstel tot het vaststellen van het plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording 2021 
  Besluit:
  1. in te stemmen met het plan van aanpak rechtmatigheid 2021 en te bepalen dat:
  2.  als ambitieniveau voor de rechtmatigheidsverantwoording 2021 gekozen wordt voor variant 1 

genoemd in het plan van aanpak, te weten: verantwoording gericht op de financiële rechtmatig-
heid en hantering wettelijke normen;

  3.  een verantwoordingsgrens te hanteren voor fouten en onduidelijkheden van 1% van het lastento-
taal, inclusief toevoegingen aan de reserves;

  4.  fouten en onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens op te nemen in de rechtmatigheids-
verantwoording in de jaarrekening;

  5.  een rapporteringstolerantie te hanteren van € 50.000, voor het rapporteren van fouten en onduide-
lijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering en hiervoor aan te sluiten bij de minimum vereisten die 
ook door de commissie BADO zijn gegeven en in het PVA staan vermeld op blz. 13.

 11. Voorstel tot het vaststellen van het onderzoeksrapport 213a Gemeentewet 2020. 
  Besluit:
  1.  in te stemmen met het onderzoeksrapport 213a Gemeentewet 2020 met als titel "zicht op de finan-

ciële positie van de gemeente Borsele";
  2.  in te stemmen met de reactie van het college op de in het rapport gedane aanbevelingen zoals opge-

nomen in bijlage 2 bij dit voorstel.
 12. Voorstel tot het vaststellen van het onderwerp onderzoek 213a Gemeentewet 2021. 
  Besluit:
  1.  in 2021 slechts één 213a Gemeentewet onderzoek te laten verrichten met als onderwerp “inhuur 

met beleid” en verder te bepalen dat

  2.  jaarlijks voor december een voorstel wordt gedaan voor het doen van twee onderzoeken, met de 
kanttekening dat, in die jaren waarin de gemeente Borsele meewerkt aan een onderzoek bij een 
gemeenschappelijke regeling, er slechts één gemeentelijk onderzoek wordt verricht.

 13.  Voorstel tot het instemmen met de bezuinigingsvoorstellen om de begroting 2021-2024 sluitend 
te maken en met de dekking van het nog resterende begrotingstekort van € 225.500 in 2021 uit het 
algemeen weerstandsvermogen. 

   Besluit: De door D66 ingediende motie (mede ondertekend door de fracties PVDA OPA, SGP/CU, CDA 
en LPB) waarin het college o.m. wordt verzocht om het restant van de compensatiepakketten voor 
kunst- en cultuur a 100.000 euro te oormerken als bijdrage aan cultuurbeleid en de nieuwe cultuur-
nota op te stellen met oog voor de financiële ruimte vanuit de coronacompensatiepakketten wordt 
aangenomen (De VVD fractie stemt tegen de motie)

  1.  In te stemmen met de financiële consequenties en de overige ontwikkelingen om de begroting 
2021-2024 sluitend te maken.

  2.  In te stemmen met de dekking van het nog resterende begrotingstekort van € 225.500 in 2021 uit het 
algemeen weerstandsvermogen.

  3.  Blijvend te werken aan een duurzaam financieel meerjarenperspectief en een gezond financieel 
weerstandsvermogen.

  De fractie van de VVD stemt tegen het voorstel.
 14. Vragenuurtje
  Besluit:
   Mevrouw Van de Ree (D66) vraagt naar de komst Mega Parking Central Gate die volgens een krantenar-

tikel in 2023 wordt geopend. Haar vragen hebben betrekking op hoe groen en duurzaam de inrichting 
van de megaparking wordt, hoe deze plannen zich verhouden tot het Sloerandbeleid, over de ver-
keersbewegingen en over de afbakening van het terrein.

   Burgemeester Dijksterhuis antwoordt dat hierover nog geen overleg is geweest. North Sea Port hee�  
de gemeente nog niet benaderd met dit voornemen. Wij zijn dan ook nog niet bekend met de door 
North Sea Port voorgestane inrichting en bereikbaarheid van Central Gate. De ontwikkeling van het 
Central Gate is al wel benoemd in ons bestuursprogramma 2018-2022. Met betrekking tot de locatie 
“Sloepoort” is vastgelegd dat bij de ontwikkeling van bedrijventerrein “Sloepoort” onze voorkeur niet 
uitgaat naar een inrichting als regulier havengebonden bedrijventerrein, maar als een duurzaam inge-
richt “central gate” die past binnen het Sloerandbeleid.

   De heer Van Hekken (LPB) dient mede namens D66, Opa Borsele een motie vreemd aan de orde van 
de dag in om te onderzoeken of een regionale rekenkamercommissie bij de 5 Bevelandse gemeenten 
haalbaar is. De motie wordt verworpen. Voor de motie stemde de indienende partijen en de fractie van 
de VVD. Tegen de motie stemden de fracties van SGP/CU, CDA en PVDA. 

   Mevrouw Koeleman (CDA) dient, mede namens de fracties van SGP/CU, PVDA, LPB en OPA, een motie 
vreemd aan de orde van de dag in. Met deze motie wordt het college verzocht het Rijk te bewegen 
tot verbetering van de systematiek omtrent de voorziening huishoudelijke hulp in de WMO, door te 
werken met inkomens/vermogens afhankelijke bijdrage. Deze motie wordt aangenomen. Voor de 
motie stemde de indienende partijen en de fractie van D66, De VVD fractie stemt tegen.

 15 Sluiting

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 1 APRIL 2021 

Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip dit uit en 
leg het naast uw computer, tablet of telefoon. Dan heeft u het 
altijd bij de hand, en weet u wat u moet doen. 

1. Maak nooit zomaar geld over.
Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt. Twijfelt 
u? Als u gebeld wordt, hang op. Als u een e-mail of berichtje krijgt, 
verwijder het. Klik niet op de link. 

Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld?
Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het 
berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen.
Niet gebeld = geen geld. 

2. Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een 
wachtwoord of pincode.
Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en 
vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef 
niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per 
e-mail, SMS of WhatsApp. 

Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes, 
of om ergens in te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’ 
met een probleem op uw computer, door mee te kijken op uw scherm. 
Alleen oplichters doen dat. 

3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is
- Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin: 

een zin met 4 woorden van 4 letters is al erg sterk.
- Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of 

tablet in
- Installeer een virusscanner
- Maak regelmatig back-ups
- Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link

Wilt u meer informatie?

Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis 
de DigiHulplijn 0800 – 1508, maandag tot vrijdag tussen 09:00 -
17:00 uur.

Meer informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

LET OP: OPLICHTERS OOK OP INTERNET ACTIEF!


