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Datum 08-07-2021 Aanvang 20:00 uur
 1. Opening
 2. Spreekrecht publieke tribune
 3. Vaststelling van de agenda/orde van de 
vergadering
 4. Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
De raad neemt kennis van de brief van omwo-
nenden inzake het principebesluit arbeidsmi-
granten op het voormalig AMAC-terrein.
Mevrouw Van de Ree (D66) geeft een terug-
koppeling vanuit de klankbordgroep De 
Bevelanden.
 5. Voorstel om in te stemmen met de 
uitwerking van besluit 22 van het kerntaken-
onderzoek ‘beperken representatiekosten’
De raad besluit om de representatieactiviteiten 
en -uitingen en daarmee de representatiekosten 
te versoberen door: - in 2021 € 5.000 en in de 
daarop volgende jaren € 7.500 te bezuinigen.
 6. Voorstel om in te stemmen met het 
bestemmingsplan "Kern 's-Gravenpolder, 
gedeelte Schoolstraat, 2021" 
1. het bestemmingsplan “Kern ’s-Gravenpolder, 
gedeelte Schoolstraat, 2021”(NL.IMRO.0654.
BPGPSS2021-0003) conform het ter inzage 
gelegde ontwerp vast te stellen; 
2. de bijbehorende ondergrond op basis van de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 
vast te stellen, zoals deze op het moment van dit 
besluit geldt; 
3. geen exploitatieplan vast te stellen als 
bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke 
ordening, aangezien dit in casu niet vereist 
is. Een en ander conform het gestelde in het 
ontwerp raadsbesluit.
 7. Voorstel om in te stemmen met verder-
gaande regionale netwerksamenwerking via 
het Bestuurlijk Platform De Bevelanden 
1. Het belang te onderschrijven van een stra-
tegische samenwerking tussen de Bevelandse 
gemeenten en met onze maatschappelijke 
partners, om de brede welvaart in onze regio te 
bevorderen;
2. In te stemmen met het ontwikkelen van een 
strategische agenda ter bevordering van de 
brede welvaart in regio de Bevelanden;
3. Bij de voorbereiding, behandeling en vast-
stelling van de begroting 2022 een incidentele 
bijdrage van € 31.500 in overweging te nemen 
om deze regionale strategische agenda en 
samenwerking verder te kunnen initiëren.
 8. Voorstel om in te stemmen met de 
voorgestelde koers zoals beschreven in 
het Koersplan Sociaal domein Borsele, 
'Verdiepingsslag actieplan Sociaal domein' 
De raad besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde koers 
zoals beschreven in het Koersplan Sociaal 
domein Borsele, 'Verdiepingsslag actieplan 
Sociaal domein'.
2. In te stemmen met het voorleggen van een 
afzonderlijk raadsvoorstel wanneer de uitwer-
king van een maatregel uit het koersplan een 
politieke keuze vraagt of wanneer de uitwer-
king van een maatregel aanvullende financiële 
middelen vraagt.
Tegen het voorstel stemmen de fracties van D66 
en OPA Borsele.
 9. Voorstel om in te stemmen met de bijstel-
ling van het lasten- en batenoverzicht inzake 
het actieplan Sociaal Domein en de financiële 
consequenties te verwerken in de begroting 
2022-2025
Het voorstel is verworpen met 10 stemmen 
tegen (SGP/CU, VVD, D66, LPB en Opa Borsele) 
en 7 stemmen voor (CDA en PVDA).
 10. Voorstel om inzake het Regionaal Bureau 
Leerlingzaken Oosterschelderegio (RBLO) 

a. in te stemmen met de jaarrekening 2020 
b. in te stemmen met de eerste begrotings-
wijziging 2021 
c. in te stemmen met de programmabegroting 
2022-2025 
De raad besluit:
1. Akkoord te gaan met de Jaarrekening 2020, 
een bedrag van € 66.225 toe te voegen aan de 
algemene reserve en een bedrag van € 35.181 te 
reserveren door middel van een bestemmings-
reserve dekking 2021.
2. In te stemmen met de eerste begrotingswijzi-
ging 2021.
3. In te stemmen met de Programmabegroting 
2022-2025, waarbij er vanaf 2022 een structurele 
verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt 
doorgevoerd.
 11. Voorstel om in te stemmen met 
het Wijzigingsbesluit verordening 
Maatschappelijke ondersteuning
1. In te stemmen met het Wijzigingsbesluit 
verordening Maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Borsele.
2. In te stemmen met de toelichting op de wijzi-
gingen in de Wmo-verordening.
3. In te stemmen met de inwerkingtreding van 
genoemde wijziging op 15 juli 2021.
4. Kennis te nemen van het advies van de 
Wmo-raad Borsele.
5. Kennis te nemen met bijgevoegde reactie op 
het advies van de Wmo-raad Borsele namens 
het college.
Tegen het voorstel stemmen de fracties van 
PVDA , D66 en OPA Borsele.
12. Voorstel om in te stemmen met de pro-
grammabegroting 2022 en de 1e begrotings-
wijziging 2021 van het Samenwerkings-
verband Welzijnszorg Oosterschelderegio 
De raad besluit om als zienswijze kenbaar te 
maken dat wordt ingestemd met de program-
mabegroting 2022 en de 1e begrotingswijzi-
ging 2021 van het Samenwerkingsverband 
Welzijnszorg Oosterschelderegio, maar dat tege-
lijkertijd uitdrukkelijk aandacht wordt gevraagd 
voor de beheersing van de ontwikkeling van de 
kosten in de komende jaren
 13. Voorstel om kennis te nemen van het 
definitieve herinrichtingsplan van de Prinses 
Margrietstraat en de kosten voor de realisatie 
hiervan ten laste te brengen van de in sep-
tember 2019 ter beschikking gestelde financi-
ele middelen voor het masterplan Nieuwdorp 
1. Kennis te nemen van het definitieve herinrich-
tingsplan van de Prinses Margrietstraat.
2. De kosten voor de realisatie van de herinrich-
ting van de Prinses Margrietstraat ten laste te 
brengen van de in september 2019 ter beschik-
king gestelde financiële middelen voor het 
masterplan Nieuwdorp.
14. Voorstel om in te stemmen met de 
meerjarenplanning voor de uitvoerings-
programma’s wegen, groen, rioleringen en 
sportvelden voor de periode 2021-2025 
1. In te stemmen met de meerjarenplanning 
voor de uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, 
rioleringen en sportvelden voor de periode 
2021-2025.
2. Voor de herinrichtingsplannen kredieten 
beschikbaar te stellen zoals vermeld in de 
uitvoeringsplannen.
15. Voorstel om in te stemmen met de lasten 
van straatreiniging en kwijtschelding toere-
kenen aan en te betrekken bij het kostendek-
kend maken van de afvalstoffenheffing en het 
rioolrecht
De gemeenteraad besluit:
1. De lasten van straatreiniging toe te rekenen 
aan de afvalstoffenheffing en het rioolrecht;

2. De lasten van kwijtschelding toe te rekenen 
aan de afvalstoffenheffing en het rioolrecht;
3. De afvalstoffenheffing jaarlijks extra te 
verhogen, zodat in 2025 de afvalstoffenheffing is 
gebaseerd op kostendekkende tarieven;
4. Het rioolrecht jaarlijks extra te verhogen, 
zodat in 2025 het rioolrecht is gebaseerd op 
kostendekkende tarieven.
De fractie van de VVD stemt tegen het voorstel.
16. Voorstel om in te stemmen met de 
jaarstukken gemeente Borsele 2020 
In te stemmen met de jaarverantwoording 2020 
gemeente Borsele;
In te stemmen met de budgetoverschrijdin-
gen op de programma's Bestuur, Verkeer, 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Algemene 
Dekkingsmiddelen;
Het gerealiseerd resultaat te bestemmen zoals 
voorgesteld;
Restantinvesteringen en projecten 2021 te 
ramen;
In te stemmen met de rapportage jaarverant-
woording Sociaal Domein 2020;
De resterende Coronamiddelen van 2020 te 
reserveren voor verdere uitvoering in 2021.

17. Vragenuurtje
Mevrouw Brilleman (PVDA) vraagt n.a.v. de 
recente berichten in de media naar het functio-
neren van de uitvoeringsdiensten, wat de bevin-
dingen zijn bij controles door de Zeeuwse RUD 
op klimaat- en energiemaatregelen en wordt 
er indien nodig gehandhaafd? Ook vraagt zij in 
hoeverre er bij de RUD integraal wordt gekeken 
bij controles en wat de RUD gaat doen met het 
rekenkamerrapport ‘Handhaven in het Duister?’ 
Wethouder Witkam antwoordt dat in zijn alge-
meenheid kan worden gesteld dat er heel veel 
wel goed gaat bij de regionale uitvoeringsdien-
sten. Ook bij de RUD Zeeland. Helaas gaat er 
ook wel eens iets niet goed. Uitvoeringsdiensten 
roeien met de riemen die ze krijgen van de 
deelnemers. Budgetten voor de uitvoering van 
het wenselijke takenpakket worden met veel 
terughoudendheid verstrekt. De wethouder zal 
de stand van zaken van de Versterkte uitvoering 
energiebesparings- en informatieplicht aan de 
raadsleden sturen. Inmiddels is een 3e subsi-
dieronde aangekondigd door het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee 
worden steekproefsgewijs het toezicht en de 
handhavingstaak van de RUD uitgevoerd. Een 
structurele aanvullende financiering is nodig 
om in de toekomst deze taak uit te breiden 
naar een adequaat niveau. Het naleven van de 
energievoorschriften reduceert de CO2 uitstoot 
en ook bij Borselse ondernemers liggen kansen 
op het vlak van energiebesparing en duurzame 
energieopwekking. De RUD-inspecteurs voeren 
de controles integraal uit. Zij werken samen met 
andere overheden in het geval van ondermijning 
en het opsporen van b.v. drugslabs en huisves-
ting van arbeidsmigranten. Maar ook hier is 
van toepassing dat het adequaat uitvoeren van 
deze taak leidt tot meerkosten. Op verzoek van 
de deelnemers neemt de RUD ondermijning 
op als taak. Daarvoor worden wel extra kosten 
in rekening gebracht. Het recent verschenen 
rapport van de Rekenkamer is voor kennisge-
ving aangenomen door de RUD. De adviezen en 
aanbevelingen zijn in eerste instantie gericht op 
de rijksoverheid. Mogelijk dat de adviezen en 
aanbevelingen gaan leiden tot aanpassingen in 
het landelijke en provinciale VTH-beleid. De RUD 
zal bij gewijzigde beleidskeuzes de uitvoering 
van haar VTH-taak daarop aanpassen.

18. Sluiting

BESLUITENLIJST: GEMEENTERAAD 8 JULI 2021

GEEN (SPOED)AANVRAGEN MOGELIJK VOOR PASPOORTEN EN IDENTITEITSKAARTEN OP 29 EN 30 JULI

Op maandag 2 augustus wordt een nieuw model 
van de Nederlandse identiteitskaart geïntrodu-
ceerd. Hierdoor kunt u op donderdag 29 juli en 
vrijdag 30 juli 2021 geen aanvraag of spoed aan-

vraag voor een paspoort of Nederlandse identi-
teitskaart aan de balie doen. Houd hier rekening 
mee en plan op tijd een afspraak in voor een 
andere datum. U kunt vanaf maandag 2 augustus 

weer een paspoort of identiteitskaart aanvragen 
bij de balie. Heeft u vragen? Neem dan contact op 
met team Burgerzaken via: 0113- 238 383.

TIPS VOOR EEN FRISSE GROENE BAK

De komende periode delen we tips en trucs voor 
een frisse groene bak. Onze eerste tips zijn tegen 
vervelende luchtjes in de zomer: 
•  Doe etensresten, vis en vlees in de bak die het 

eerst geleegd wordt, en verpak ze eventueel 
in een krantenpagina; snijafval is minder 
gevoelig voor geuroverlast en kan dus wel 
altijd in de gft-bak;

•  Bied de container bij iedere inzamelronde 
aan, ook als deze niet helemaal vol is.

•  Zet de container op een koele plek uit de 
zon, om een snelle afbraak van gft-afval te 
voorkomen.

Deksel open of dicht?
Of de deksel van de gft-container beter open of 
dicht kan blijven, hangt af van waar u het meeste 
last van heeft. Als u stank wilt voorkomen, kunt 
u de container beter openlaten en zorgen dat er 
luchtcirculatie plaatsvindt. Als u overlast door 
vliegen en maden wilt voorkomen, kunt u beter 
de gft-container goed sluiten. Waarvoor u kiest 
hangt onder andere af van de samenstelling van 
het gft-afval dat in de container wordt gedaan 
(voedselresten trekken ongedierte aan) en het 
vochtigheidsgehalte van het afval (in droog 
afval komt het rottingsproces minder snel op 
gang). Kijk voor meer tips en trucs op 
www.borsele.nl/afval. 
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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. 

De raad is met zomerreces. De eerstvolgende 
raadsvergadering vindt plaats op 16 september 
2021.

RAADSBIJEENKOMSTZOMERACTIVITEITEN SENIORENRAAD BORSELE: INSCHRIJVING GEOPEND

Seniorenraad Borsele organiseert deze zomer weer een aantal activitei-
ten voor Borselse senioren. Let op: vol is vol! Geef uzelf dus alvast op om 
zeker te zijn van een plek bij een of meerdere activiteiten. Aanmelden kan 
via telefoonnummer 0113-311999, e-mailadres info@vrijwilligershuis.nl 
of de website www.vrijwilligershuis.nl. U bent van harte welkom! 

27 juli: Wandelen van de Bevrijdingsroute in Ellewoutsdijk met aanslui-
tend lezing over Slag om de Schelde
De eerste zomeractiviteit is deze leerzame wandeling door Ellewoutsdijk. De 
gids vertelt wat er hier gebeurde in de Tweede Wereldoorlog en laat zien hoe 
Ellewoutsdijk er voor en na de verwoesting uitzag. We beginnen om 14.00 uur 
in het dorpshuis aan Zomerstraat 16 in Ellewoutsdijk met een kopje koffie of 
thee. De wandeling duurt ongeveer een uur. Na een hapje en een drankje geeft 
Hans Sakkers een lezing over de Slag om de Schelde. Samen met Tobias van 
Gent schreef hij het boek ‘Slag om de Schelde 1944- de beslissing in de strijd 
om West-Europa’. Deelname aan deze activiteit kost 6 euro. Inschrijven kan tot 
en met 25 juli. 

5 augustus: Lunch en een babbelaardemonstratie bij Spek mie Stroop in 
‘s-Heerenhoek
Eet gezellig mee met deze gezellige lunch bij Spek mie Stroop! U krijgt vis- 
of tomatensoep, er is keus uit verschillende broodjes en boterhammen en er 
is onbeperkt koffie en thee. Dames in Zeeuwse klederdracht geven aanslui-
tend een demonstratie babbelaars maken. U bent vanaf 12.00 uur van harte 
welkom! Deelname aan deze activiteit kost 15 euro. Inschrijven kan tot en met 
3 augustus. 

12 augustus: Jeu de boules in Ovezande 
Of u nou alle regels van het jeu de boules-spel kent of het vandaag voor de 
eerste keer gaat doen, maakt niet uit. Iedereen is welkom op deze gezellige 
middag in Ovezande. U bent welkom om 14.00 uur bij de jeu de boules-baan bij 
de Schuttersstraat achter de kerk. Deelnemers krijgen koffie met wat lekkers, 
dit wordt geregeld door het theehuis van Zeeuwse Gronden. Deelname kost 
2,50 euro, inschrijven kan tot en met 10 augustus. Mocht het regenen, gaan we 
sjoelen in het dorpshuis.

18 augustus: High Tea bij het Noordland in Heinkenszand
Vandaag staat er een heerlijke high tea voor ons klaar bij theetuin het 
Noordland (Noordlandseweg 12 in Heinkenszand). In de mooie theetuin 
genieten we van verschillende zoete en hartige lekkernijen en natuurlijk 
lekkere kopjes thee. Iedereen is welkom vanaf 14.30 uur. Deelname kost 12 
euro, inschrijven kan tot en met 16 augustus. 

27 augustus: barbecue in Borssele met muzikale omlijsting
Traditiegetrouw sluiten we de zomeractiviteiten af met een barbecue. 
Om 16.30 uur verwelkomen we u met een feestelijk drankje bij dorpshuis 
Vijverzicht in Borssele. Een halfuur later beginnen we met de barbecue. Er 
zijn allerlei soorten vlees, verschillende salades, stokbrood, fruit en een grand 
dessert. Het is ook mogelijk om vegetarisch te eten, het is wel belangrijk om 
dit bij uw aanmelding door te geven. Tijdens het eten zorgt Frans Kasander 
met zijn accordeon voor vrolijke muzikale omlijsting. Deelname kost 17,50 
euro inclusief een drankje. Inschrijven kan tot en met 20 augustus. 


