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Ook dit jaar is het weer mogelijk kandidaten te nomineren voor de Zeeland
Refinery Cultuurprijs Borsele. Deze prijs wordt door Zeeland Refinery en
de gemeente Borsele toegekend aan een persoon of organisatie die een
positieve invloed heeft op het culturele leven in Borsele. Dat mag gaan om
zowel amateurs als professionals. Tot 1 juni 2021 is het mogelijk kandidaten voor te dragen.
Prijs
De Cultuurprijs bestaat uit een geldbedrag van €1.500 voor de winnende organisatie of de organisatie waarvoor de winnaar zich inzet en een tastbaar aandenken. Voorgaande winnaars waren o.a. carnavalsstichting de Koenkelpot,
muziekvereniging Euterpe, de Klompfestivals en ’t Kunstuus Heinkenszand.

Iedereen kan een onderscheiding aanvragen voor
een inwoner van de gemeente Borsele. Als u plannen
in die richting hebt, is het verstandig eerst contact
op te nemen met Bianca Vermeulen van het secretariaat van onze gemeente. Zij kan u in grote lijnen
aangeven of de verdiensten van dien aard zijn dat
u een voorstel in kunt dienen. Ook legt zij u dan
precies uit hoe u te werk moet gaan.

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

Team Burgerzaken werkt alleen op afspraak
Maak een afspraak via www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

Bij de aanmelding moet u vermelden waarom de
betrokkene(n) in aanmerking zou(den) moeten komen voor
de Zeeland Refinery Cultuurprijs. De beoordeling van de
voordrachten vindt plaats door een deskundige commissie,
bestaande uit een drietal personen.

AANVRAGEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN ALGEMENE GELEGENHEID 2022

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Aanmelding en beoordeling
Wilt u een kandidaat voordragen? Geef dan voor 1 juni 2021 de naam, contactgegevens en een korte beschrijving van de activiteit per e-mail door aan de
Culturele raad Borsele (cultureleraad@borsele.nl).

Op 26 april 2022 vindt de Lintjesregen van 2022
plaats. Dit lijkt nog heel ver weg, maar aanvragen
voor de Lintjesregen dienen uiterlijk 1 augustus
ingediend te zijn bij de burgemeester.

Indienen vóór 1 augustus 2021
De behandeling van een voorstel kost veel tijd.
Daarom is het belangrijk dat u uw aanvraag op tijd
indient. Voor uitreiking bij de Lintjesregen op 26 april
2022 moet uw verzoek uiterlijk op 1 augustus 2021

bij de burgemeester worden ingediend. Aanvragen
die na deze datum binnenkomen, kunnen niet meer
in behandeling worden genomen voor 26 april 2022.
Wilt u een Koninklijke Onderscheiding aanvragen
voor een bijzondere gelegenheid? Dient u dan uw
aanvraag minimaal 6 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester in.

Contact?
Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover
kunt u contact opnemen met het secretariaat. Dit
kan telefonisch via (0113)238375. U kunt ook een
e-mail sturen jmavermeulen@borsele.nl.

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. Onze publicaties vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.
De zoekdienst van officiële 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.officielebekendmakingen.nl.

RAADSVERGADERING GEMEENTERAAD DONDERDAG 3 JUNI 2021
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de
gemeenteraad van Borsele te houden op donderdag 3 juni 2021
om 20.00 uur. De raadsvergadering is digitaal te volgen via de website
van de gemeente Borsele. Wilt u inspreken tijdens deze raadsvergadering dan kunt u zich uiterlijk 24 uur van te voren aanmelden bij
griffie@borsele.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en onderwerp.
1. Opening

10. Voorstel om inzake de gemeenschappelijke regeling De Betho:
		 • instemmen met de conceptbegroting 2022;
		 • indienen van een positieve zienswijze over de
			conceptbegroting 2022;
		 • kennisnemen van de jaarrekening 2020

14.	Voorstel om in te stemmen met het beschikbaar stellen van de
financiën voor de bestuurlijke fusie van Jeugdbescherming West
en Intervence voor de uitvoering van de functie als Gecertificeerde
Instelling (GI) in Zeeland. (portefeuillehouder wethouder Van de
Plasse)

11.	
Voorstel om inzake Muziekschool Zeeland kennisnemen van
de jaarrekening en het jaarverslag 2020 en instemmen met het
voorstel resultaatbestemming en de programmabegroting 2022

15.	Voorstel tot het instemmen met de uitwerking van het besluit 23
van het kerntakenonderzoek ‘kwaliteitsniveau wegen verlagen’

2. Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5.
		
		
		
		

Voorstel om inzake GR Samenwerking De Bevelanden:
• instemmen met de jaarrekening 2020;
• instemmen met de 2e begrotingswijziging 2021;
• instemmen met de programmabegroting 2022-2025;
• een positieve zienswijze in te dienen

6.	Voorstel om inzake de Veiligheidsregio Zeeland een positieve
zienswijze uit te brengen op de jaarstukken 2020 en de resultaatbestemming 2020, de 1ste begrotingswijziging en de programmabegroting 2022.
7.	Voorstel om eventuele wensen en bedenkingen in te brengen over
de regiodeal opvang asielzoekers en huisvesting statushouders
8.	Voorstel tot het instemmen met de uitwerking van het besluit
1 van het kerntakenonderzoek ‘versoberen dienstverlening
burgerzaken’
9.
		
		
		
		
		

Voorstel om inzake het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.):
• instemmen met de jaarrekening 2020;
• instemmen met het ontwerp 1e en 2e begrotingswijziging 2021;
• instemmen met de ontwerpbegroting 2022;
• een positieve zienswijze in te dienen

12. Voorstel om inzake Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
		 Zeeland (GGD) instemmen met
		 a.	de programmabegroting 2022-2025 en een zienswijze in te
dienen en daarin de GGD Zeeland te vragen:
				 • De begroting aan te passen aan de VZG-richtlijn.
				 •	Een taakstelling in de begroting op te nemen van € 371.000,
					
gelijk aan het bedrag van de overschrijding van de
VZGrichtlijn.c. Zo spoedig mogelijk in 2021 een voorstel te
maken of en met welke omvang GGD Zeeland invulling aan
de taakstelling van € 371.000 kan geven. In hoeverre dit nog
mogelijk is blijkt uit de resultaten van interne werkgroepen.
		 b.		de kosten jeugdhulp in natura in de programmabegroting
2022-2025 op te nemen in de gemeentelijke begroting.
13. Voorstel om inzake Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland:
		 a.	een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e
begrotingswijziging 2021;
		 b.	de meerkosten van de eerste begrotingswijziging 2021 van
incidenteel € 285.890 en structureel € 146.106 en de dekking
daarvan, via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage te
effectueren. Voor Borsele betreft het € 16.098 incidenteel en
				 € 8.227 structureel;
		 c.	een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begrotingswijziging 2022;
		 d.	de meerkosten van de begrotingswijziging 2022 van structureel
€ 147.423 en de dekking daarvan, via een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage te effectueren. Voor Borsele betreft het
€ 8.301 structureel.

16.	
Voorstel om inzake de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
(RUD):
		 • instemmen met de ontwerpbegroting 2022;
		 • indienen van een positieve zienswijze
17. Voorstel om inzake Sabewa Zeeland:
		 • kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020;
		 • instemmen met de programmabegroting 2022;
		 • kennisnemen van de meerjarenraming 2023-2025;
		 •	indienen van een positieve zienswijze over de programmabegroting 2022-2025 waarbij nadrukkelijk aandacht gevraagd
wordt voor besparingsmogelijkheden
18. Vragenuurtje
19. Sluiting
Heinkenszand, 18 mei 2021

voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

V E R V O L G P A G I N A
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INFORMATIEBIJEENKOMST TRANSITIEVISIE WARMTE
In Zeeland werken we samen aan een plan en aanpak om in de
toekomst over te stappen naar aardgasvrij wonen. Inwoners en eigenaren van huizen en gebouwen krijgen op den duur te maken met
de overstap van aardgas naar een duurzame vorm van verwarmen en
koken. In november 2020 vroegen we inwoners uit onze gemeente, en
alle andere Zeeuwse gemeenten, via een online enquête om mee te
denken over dit onderwerp. Daaruit bleek dat veel inwoners van onze
gemeente weten dat we op zoek moeten naar andere, duurzame
manieren van verwarmen en dat veel inwoners regelmatig geïnformeerd willen worden.
Waar staan we?
We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrij wonen

in de gemeente Borsele in een passend tempo kunnen maken. We
kijken welke wijk en/of welk dorp op welke manier over zou kunnen
gaan op andere manieren van verwarmen en welke tussenstappen
we nu al kunnen nemen. Dit schrijven we op in de Transitievisie
Warmte. In 2021 moet elke gemeente zo’n visie klaar hebben.
Graag informeren we u over waar we als gemeente nu staan. Wat
zijn de eerste resultaten van de Transitievisie Warmte en wat vindt
u daarvan? Hiervoor organiseren we op dinsdag 1 juni een digitale
informatieavond voor geïnteresseerde inwoners, vertegenwoordigers van dorpsraden, werkgroepen duurzaamheid en ondernemers.
De inloop van deze digitale bijeenkomst start om 19.15 uur. De bijeenkomst start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur.

Programma
Tijdens deze online bijeenkomst:
• Vertellen we meer over de overstap naar aardgasvrij en de tussenstappen daar naartoe.
• Delen we de eerste resultaten uit de Transitievisie Warmte.
• Praten we door over de vervolgstappen richting de uitvoering.
Wilt u deze online bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan aan via
https://nl.surveymonkey.com/r/Z2YQV76. U ontvangt vóór de start
van de bijeenkomst een link waarmee u kunt inloggen. Als u alvast
meer wilt weten over het verduurzamen van uw woning, kunt u kijken
op www.borsele.nl/aardgasvrij.

