
Verslag B&W – vergadering 13 april 2021, aanvang 09.00 uur. 
 
Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam. 
Secretaris: Jansen. 
 
1. Opening  

 
2. Verslag B&W – 6 april 2021 

Akkoord. 
 

3. Mededelingen 
- 09.00-09.30 uur presentatie dhr. Mangnus over Novi gebied Kanaalzone. Zie b&w 

advies Z21.015117. 
- Overzicht aangenomen moties/ amendementen en toezeggingen gemeenteraad 

Borsele.  
Toezeggingen: 
Volgnummer 20-09-03-03 is afgedaan. 
Volgnummers 21-04-01-01 en 21-04-01-02 afdoen binnen één maand. 
Moties/ amendementen: 
Motie raad 5 maart 2020 over voorkomen van sloop van goed te renoveren 
woningen. Is afgedaan door informatieverstrekking in de inforaad volkshuisvesting 
van 11 maart 2021. 
Motie 7 januari 2021 over flexibel inspelen op veranderende trends in de 
woningmarkt. Dit onderwerp maakt onderdeel van de triple helix actielijn 
woningmarktversnelling in De Bevelanden waarbij de provincie één van de partners 
is. De gemeenteraad wordt structureel op de hoogte gehouden van de verschillende 
triplehelix actielijnen. Deze motie kan hiermee als afgedaan worden beschouwd. 
Motie 1 april om de compensatiepakketten kunst en cultuur te oormerken. Het college 
geeft gehoor aan deze motie. De motie kan hiermee als afgedaan worden 
beschouwd. 
Motie 1 april om het Rijk te bewegen tot verbetering van de systematiek over 
huishoudelijke hulp. Aan het Rijk gerichte brief in cc zenden aan de raad. De motie is 
hiermee afgedaan. 

 
4. B&W-adviezen 13 april 2021 
Z21.014878 Uitvoeringsprogramma/ projectenoverzicht RO Borsele. Wethouder 

Weststrate. Akkoord. 
Z20.010307 Machtiging voor ondertekening Zeeuws Heldenfonds. Wethouder Van de 

Plasse. Akkoord. 
Z21.014323 Voorlopig vaststellen van aantal klokuren gymnastiek 201-2022. Wethouder 

Van de Plasse. Akkoord. 
Z21.015092 Uitwerking besluiten kerntakenonderzoek. Wethouder Witkam. Akkoord, 

gewijzigd besloten. T.a.v. de planning: Nummers 20, 23, 24, 26 
portefeuillehouders zijn de wethouders Weststrate en Witkam. Nummer 29 
portefeuillehouder is wethouder Witkam. T.a.v. de memo ‘Uitwerking besluiten 
kerntakenonderzoek, onderdeel Wat maakt onderdeel van de uitwerking’ 
toevoegen: Bij de uitwerking van de besluiten dient de focus allereerst te 
liggen op de kerntaak, dus niet alleen op het te bezuinigen bedrag. Als het uit 
te werken besluit zich hiervoor leent dienen verschillende alternatieven in 
beeld worden gebracht. Ook dient hierbij te worden bezien of dit onderwerp 
behandeld kan worden in een kaderstellende raad. Bij de start van een 
uitwerking dient zowel de portefeuillehouder als het verantwoordelijk mt-lid te 
worden betrokken. 



Z21.014877 Leveren maatwerk4 grasbeheersobjecten Driewegen. Wethouder Witkam. 
Akkoord. 

Z20.012637 Veiligheidsmonitor 2021. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord. 
Z21.014959 Zeeuwse Marketing Organisatie. Wethouder Witkam. Akkoord. 
Z21.015117 Deelname NOVI gebied North Sea Port District. Burgemeester Dijksterhuis. 

Akkoord. Het college vraagt verder aandacht voor een goede balans tussen 
havenactiviteiten en de aangrenzende leefomgeving en de 
gebruiksmogelijkheden van zoetwater te verbreden met de landbouw. 

Z21.013870 Afwijzen verzoek om handhaving. Wethouder Weststrate. Akkoord. 
 
5. Raadsvoorstellen: 

Presentatie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Wethouder Weststrate. 
Akkoord. 

 
6. Uitnodigingen 

16 juni Digitaal jaarcongres VNG. Voltallig college en secretaris 
Presentatie SMWO. Deze inplannen in collegevergadering 25 mei of 1 juni van 
09.00 – 09.30 uur. 

15 april Digitale viering plaatsing 1e Windtrackmast in Borsele. Wethouder Weststrate. 
 

7. Raadsvergaderingen 
- 8 april  Introductie directeur GR De Bevelanden 
- 13 april Spreekuur/update Actieplan Sociaal Domein, introductie Koersplan 

  Sociaal Domein 
- 15 april Info Werkgroep Toekomstvisie, info Wet kwaliteitsborging bouw 
- 22 april Kaderraad economisch beleid 
- 29 april Vrije fractieavond 
- 3 mei t/m 7 mei Meivakantie 
- 13 mei  Hemelvaartsdag 
- 20 mei  Info Inburgeringswet, info Masterplan Nieuwdorp 
- 27 mei  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen 
- 3 juni   Raadsvergadering 
- 10 juni  Cultuurnota 
- 17 juni  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen 
- 24 juni  Raadsvergadering 
- 1 juli  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen 
- 8 juli  Raadsvergadering 
- 15 juli  Nota sport en bewegen en intro Omgevingswet 
- 22 juli  Info/kaderstellende raad 
- 26 juli t/m 3 september Zomervakantie 
- 9 sept  Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen 
- 16 sept Raadsvergadering 
- 23 sept Raadsexcursie Biodiversiteit 
- 30 sept Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen 
- 7 okt  Raadsvergadering 

 
 
 
8. Pers-uur 

Vindt (digitaal) plaats op 13 april 2021, 11.30 uur. 
 

9. Sluiting 


