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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

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

AGENDA RAAD
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele, te
houden op donderdag 24 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 tevoren aanmelden bij griffie@borsele.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en onderwerp.
1.		 Opening
2.		 Spreekrecht publieke tribune
3.		Vaststelling van de agenda/orde van de
vergadering
4.		 Ingekomen stukken/klankbordgroepen
5.		Voorstel om in te stemmen met de kadernota 2022-2025
6.		 Vragenuurtje
7.		 Sluiting
Heinkenszand, 8 juni 2021
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

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.

B & W van Borsele hebben Rijk-Noteboom V.O.F.,
Vroonhoek 1 te ’s Heerenhoek een omgevingsvergunning verleend voor uitbreiding met een
pluimveestal en het aantal dieren.
U kunt de omgevingsvergunning bekijken van 17
juni tot en met 28 juli 2021 bij de publieksbalie
van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in
Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van
12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Borsele.
Wanneer u belanghebbende bent of wanneer u
een niet-belanghebbende bent die eerder een

ontvankelijke zienswijze heeft ingediend tegen
de ontwerp omgevingsvergunning, kunt u tot en
met 28 juli 2021 tegen de vergunning in beroep
gaan. Dat doet u bij de rechtbank Zeeland-West
Brabant, Afdeling Bestuursrechtspraak locatie
Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800
PA Breda.
De vergunning treedt op 29 juli 2021 in werking,
tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd.
Dit kan bij de voorzieningenrechter van de
afdeling Bestuursrecht van de rechtbank ZeelandWest Brabant, locatie Breda, team Bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online

een beroepschrift indienen en/of een voorlopige voorziening aanvragen via de website:
www.rechtspraak.nl. Voor meer informatie kunt
de rechtbank bellen. Dit kan via telefoonnummer
088 361 15 53.
Wanneer u de stukken over deze omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen
met mevrouw J.J.M. Schelfhout-Boone (tel.
+31(0)6 5120 4632/ 0115 – 745 100). Ook kunt u
hier terecht voor een mondelinge toelichting en
kopieën van de stukken.
De omgevingsvergunning staat geregistreerd
onder kenmerk: W-AOV180572.

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 3 JUNI 2021
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling van de agenda/orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
Besluit: de ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
5. 	Voorstel 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 indienen
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp jaarrekening 2020 GR Samenwerking De
Bevelanden;
2. In te stemmen met het ontwerp 2e begrotingswijziging 2021 GR
Samenwerking De Bevelanden;
3. In te stemmen met het ontwerp programmabegroting 2022-2025 GR
Samenwerking De Bevelanden;
4.	Een positieve zienswijze in te dienen over het ontwerp jaarrekening 2020 GR
Samenwerking de Bevelanden;
5.	Een positieve zienswijze in te dienen over het ontwerp 2e begrotingswijziging 2021 GR Samenwerking de Bevelanden;
6.	Een positieve zienswijze in te dienen over het ontwerp programmabegroting
2022- 2025 GR Samenwerking de Bevelanden.
D66 stemt in met het voorstel onder voorbehoud van een goedkeurende
accountantsverklaring op deze jaarstukken.
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
Besluit:
1.	Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarstukken 2020 en de resultaatbestemming 2020 Veiligheidsregio Zeeland;
2.	Een positieve zienswijze uit te brengen op de 1ste begrotingswijziging 2021
Veiligheidsregio Zeeland;
3.	Een positieve zienswijze uit te brengen op de programmabegroting 2022
Veiligheidsregio Zeeland.
7.	Voorstel om eventuele wensen en bedenkingen in te brengen over de
regiodeal opvang asielzoekers en huisvesting statushouders
Besluit:
De raad besluit om kennis te nemen van het besluit van het college om:
1.	geen verdere stappen te ondernemen voor het realiseren van een tijdelijke
of duurzame opvanglocatie in de gemeente Borsele;
2.	een bijdrage te leveren door afspraken te maken met de Provincie Zeeland
en de woningcorporatie ten behoeve van de realisering van extra huurwoningen, waaronder een gedeelte voor de huisvesting van statushouders, dan
wel via het sluiten van een regiodeal.
8.	Voorstel tot het instemmen met de uitwerking van besluit 1 van het
kerntakenonderzoek ‘versoberen dienstverlening burgerzaken’
Besluit:
1.	In te stemmen met de versobering van de dienstverlening ad € 30.000 in het
kader van het onderzoek naar de kerntaken door:
a.	Het afschaffen van attenties bij huwelijken, naturalisaties en geboortes (€
5.000);
b.	Het niet herbezetten van de achterwachtfunctie Burgerzaken (€ 25.000);
2.	Ermee in te stemmen om de eenmalige frictiekosten van € 37.500 ten laste te
brengen van het weerstandsvermogen.

9. 	
Voorstel inzake het Openbaar Lichaam Afvalstoffen-verwijdering
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
Besluit: de raad stemt in met:
1.	de Jaarrekening 2020 O.L.A.Z.;
2.	het ontwerp 1e en 2e begrotingswijziging 2021 O.L.A.Z.;
3.	de ontwerpbegroting 2022 O.L.A.Z.;
4.	het indienen van een positieve zienswijze.
10.	Voorstel 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
Besluit:
1.	In te stemmen met de conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke
regeling.
2. Een positieve zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2022 van de
gemeenschappelijke regeling De Betho.
3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke
regeling De Betho.
11.	Voorstel inzake de Muziekschool Zeeland: kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 en instemmen met het voorstel resultaatbestemming en de programmabegroting 2022
Besluit:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020;
2. In te stemmen met het voorstel resultaatbestemming;
3. In te stemmen met de programmabegroting 2022, onder voorwaarde dat de
Muziekschool Zeeland bij de 1e begrotingswijziging 2021 een uitwerking aanlevert van de voorgestelde investeringen uit de bestemmingsreserve, waaruit
blijkt hoe deze investeringen leiden tot een robuuste en toekomstbestendige
organisatie, de Muziekschool Zeeland hier jaarlijks op evalueert en deze evaluatie deelt met de deelnemende gemeenten.
4. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025 en hierbij de kanttekening te maken dat de raad de opdracht heeft gegeven de mogelijkheden
tot uittreding te onderzoeken.
5. In te stemmen met de conceptzienswijze waarin de beslispunten 1 t/m 4 zijn
verwoord, inclusief de kanttekeningen.
12.	
Voorstel inzake Gemeenschappelijke Gezond-heidsdienst Zeeland
(GGD): instemmen met a. de programmabegroting 2022-2025 en een
zienswijze indienen; b. de kosten jeugdhulp in natura in de programmabegroting 2022-2025 opnemen in de gemeentelijke begroting
Besluit:
1.	Over de programmabegroting 2022-2025 van GGD Zeeland een zienswijze in
te dienen en daarin de GGD Zeeland te vragen;
a.	De begroting aan te passen aan de VZG-richtlijn;
b.	Een taakstelling in de begroting op te nemen van € 371.000, gelijk aan het
bedrag van de overschrijding van de VZG-richtlijn;
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;
2.	De kosten jeugdhulp in natura uit de programmabegroting 2022-2025
op te nemen in de gemeentelijke begroting. Dit in reactie op de door de
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland op 21 april 2021 verzonden brief
betreffende ‘Afstemming begroting 2022-2025 –Zorg in natura’.

V E R V O L G P A G I N A
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MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT

VERVOLG BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 3 JUNI 2021

Op 4 mei 2021 is er een melding ontvangen
van Fruitteeltbedrijf Van Zee, gelegen aan de
Tolhoekweg 5A in Oudelande. De melding is
geregistreerd onder kenmerk M-ACT210302.
Het betreft een melding over het verplaatsen van de opgeslagen meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en dieselolie van
de Tolhoekweg 1 in Oudelande naar de
Tolhoekweg 5 in Oudelande. Wanneer u de
stukken over deze melding wilt bekijken, kunt
u contact opnemen met RUD Zeeland, tel. +31
(0)6 13055800 of 0115-745100. Ook kunt u hier
terecht voor een mondelinge toelichting en
kopieën van de stukken.

13.	Voorstel om inzake Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland: • een positieve zienswijze af te geven t.a.v. de 1e begrotingswijziging 2021 en de
begrotingswijziging 2022; • de meerkosten van de 1e begrotingswijziging 2021 en de begrotingswijziging 2022 de dekking daarvan, via een
verhoging van de gemeentelijke bijdrage te effectueren
De door D66 ingediende motie, mede ondertekend door de fracties van OPA
Borsele en het CDA om een transparantere vorm Inkoop Jeugdzorg Zeeland te
bewerkstelligen, wordt unaniem aangenomen.
Besluit:
1.	Een positieve zienswijze indienen ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2021 van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland;
2.	De meerkosten van de eerste begrotingswijziging 2021 van incidenteel
€ 285.890 en van 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;
3.	Een positieve zienswijze indienen ten aanzien van de begrotingswijziging
2022 van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland;
4.	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.
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
De door de LPB ingediende motie (mede ingediend door de fracties van OPA
Borsele en D66) om bij de kabinets(in)formateur en de Tweede Kamer de problematiek onder de aandacht te brengen, met als doel structureel een structurele bijdrage voor de jeugdzorg te bewerkstelligen, wordt aangenomen. De
VVD-fractie stemt tegen de motie.
Besluit:
1.	Een incidentele bijdrage van maximaal € 250.577 beschikbaar te stellen voor
de kosten om de bestuurlijke fusie Jeugdbescherming West en Intervence
mogelijk te maken.
2.	Dit eenmalig te bekostigen uit de extra rijksmiddelen Jeugdzorg 2021.
De fracties van VVD en OPA Borsele stemmen tegen.

Op 19 mei 2021 hebben wij een melding ontvangen van Heijboer VOF, adres gelegen aan de
Heer Jansdijk 3 's-Gravenpolder. De melding
is geregistreerd onder kenmerk M-ACT210338.
Het gaat om een melding over de tijdelijke
opslag van champost aan de Hooidijk te ‘s-Gravenpolder. U kunt geen bezwaar maken of
beroep aantekenen tegen een melding in het
kader van het Activiteitenbesluit. Ook is het
niet mogelijk bezwaar te maken tegen deze
mededeling.
Wanneer u de stukken over deze melding wilt
bekijken, kunt u contact opnemen met de RUD
Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100.
Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge
toelichting en kopieën van de stukken.

15.	Voorstel tot het instemmen met de uitwerking van besluit 23 van het
kerntakenonderzoek ‘kwaliteitsniveau wegen verlagen’
Besluit: de raad stemt in met de volgende bezuinigingsmaatregelen:
-	afstel van de voorgenomen herinrichting Eendvogelstraat Heinkenszand;
-	afstel van de voorgenomen herinrichting Siguitsedijk Kwadendamme.
16.	
Voorstel inzake de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD): •
instemmen met de ontwerpbegroting 2022; • indienen van een positieve zienswijze
Besluit om:
1. in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 RUD Zeeland;
2. een definitieve instemmende zienswijze in te dienen.
17.	Voorstel 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
Besluit:
1.	Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van Sabewa
Zeeland;
2.	In te stemmen met de programmabegroting Sabewa Zeeland 2022 en kennis
te nemen van de meerjarenraming 2023-2025. Daarbij ervan uitgaande dat
er alles aan gedaan wordt om de besparing op de huur- en servicekosten te
realiseren;
3.	Een positieve zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2020 Sabewa
Zeeland;
4.	Een positieve zienswijze in te dienen over de programmabegroting 20222025 van Sabewa Zeeland waarbij we nadrukkelijk aandacht vragen voor
besparingsmogelijkheden.
18. Vragenuurtje
Van het vragenuurtje wordt geen gebruik gemaakt.
19. Sluiting
Het verslag van deze vergadering is terug te zien op
www.borsele.nl.

