
Verslag B&W – vergadering 12 oktober 2021, aanvang 09.00 uur. 
 
Aanwezig: Burgemeester Dijksterhuis, wethouders Weststrate, Van de Plasse en Witkam. 
Secretaris: Jansen. 
 
1. Opening  

 
2. Verslag B&W – 5 oktober 2021 

Akkoord. 
 

3. Mededelingen  
- Toezegging ontvangen van bijdrage € 50.000 voor versterking aanbod thuiswonende 

mensen met dementie.  
- Herfst- en kerstvakantie 2021 B&W en MT. Verlof doorgeven aan 

bestuurssecretariaat. 
- Lijst toezeggingen raad en lijst aangenomen moties/ amendementen per 7 oktober 

2021. T.a.v. de lijst toezeggingen het verzoek aan het MT om de openstaande 
toezeggingen uiterlijk eind oktober 2021 af te wikkelen. Lijst moties/ amendementen: 
Aandacht voor tijdige afdoening moties.  

- Informeren college over gerechtelijke uitspraken t.a.v. gemeente Borsele. Naast 
spoedige toezending per email aan de collegeleden deze in het vervolg ook plaatsen 
op de collegeagenda.  
 

4. B&W-adviezen: 
Z21.018716 Aanwijzingsbesluit toezichthouders Borsele 12 oktober. Burgemeester 

Dijksterhuis en wethouder Weststrate. Akkoord, gewijzigd besloten:  
1.  In te trekken het aanwijzingsbesluit van toezichthouders van 7 

september 2020. 
2.  Vast te stellen het aanwijzingsbesluit van toezichthouders van 12 

oktober 2021. 
Z21.016324 Strategisch Plan North Sea Port. Burgemeester Dijksterhuis. Akkoord. Wel bij 

NSP erop blijven aandringen dat men meer aandacht dient te schenken aan 
de aangrenzende leefomgeving en veiligheid in brede zin in het havengebied. 
Deze onderwerpen maken deel uit van de planvorming in het North Sea Port 
District. 

Z21.018323 Invordering last onder dwangsom Heinkenszand. Wethouder Weststrate. 
Akkoord, gewijzigd besloten. Conform het standaard format B&W-voorstel bij 
het onderdeel financiën in het vervolg aangegeven waar de opbrengsten van 
deze invordering verantwoord worden. 

Z21.018784 Festival ‘Cultuur uit de Zak’. Wethouder Van de Plasse. Akkoord. 
Z21.018258 Uitvoeringsprogramma – projectenoverzicht RO Borsele. Wethouder 

Weststrate. Akkoord. 
Z21.018811 Benoeming lid kerngroep Jongerenraad Borsele/ Wethouder Van de Plasse. 

Akkoord. 
Z21.018435 Voortzetting pilot na-scheiding PMD en actieplan VANG. Wethouder 

Weststrate. Akkoord. 
 
5. Raadsvoorstellen: 
Z21.018727 Programmabegroting Borsele 2022-2025 (Definitief). Wethouder Witkam. 

Akkoord. 
Z21.016209 Voorstel tot het ter beschikking stellen van een krediet ter hoogte van             

€ 67.500,- voor de realisatie van een parkeerterrein aan de Doelstraat in 
Oudelande. Wethouder Witkam. Aangehouden. Nadere onderbouwing geven 
van de zinssnede dat 'vervangende nieuwbouw hier niet is voorzien vanwege 



een afnemende behoefte aan sociale huurwoningen in Oudelande'. Aangepast 
raadsvoorstel opnieuw aanbieden voor collegevergadering 19 oktober 2021. 

Z19.003351 Realisatie groene dorpsentree ’s-Heerenhoek. Wethouder Weststrate. 
Akkoord. 

Z21.018908 4e begrotingswijziging 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 RUD Zeeland 
(Externe Veiligheid). Wethouder Witkam. Akkoord, gewijzigd besloten. In het 
raadsvoorstel en de zienswijze aangeven dat het geen automatisme is dat de 
gemeente bij gewijzigde bekostiging van taken door het Rijk de negatieve 
financiële gevolgen voor haar rekening blijft nemen. Hier ligt ook een taak bij 
RUD Zeeland om te bezien of men binnen de eigen begroting tot oplossingen 
kan komen. 

 
6. Uitnodigingen 

- 26 oktober Herdenking Baarland. Wethouders Weststrate en Van de Plasse. 
- 29 oktober 50-jarig bestaan EHBO vereniging Lewedorp. Felicitatie namens 

   college verzenden. 
- 17/18 nov. VZG-Gesprekstour hervormingsagenda jeugd. Wethouder Van de  

Plasse. 
 

7. Raadsvergaderingen 
- 7 oktober Raadsvergadering 
- 14 oktober Info/kaderstellende raad gemeentelijke omgevingsvisie 
- 21 oktober Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen 
- 25 oktober t/m 29 oktober herfstvakantie 
- 4 november Raadsvergadering 
- 9 november Toelichting beleidsplan VRZ 
- 11 november Kaderraad Cultuurnota en Wet kwaliteitsborging bouwen 
- 15 november Bevelandse inforaad 5 G netwerk 
- 18 november Inforaad Toegang Jeugd en begroting GGD 
- 25 november Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen 
- 2 december Raadsvergadering 
- 9 december Info/ kaderstellende raad SMWO 
- 16 december Presidium, raadsledenspreekuur, fractievergaderingen 
- 23 december Vrije fractieavond 
- 27 december t/m 7 januari kerstvakantie 
- 21 april Inforaad Omgevingsvisie 
- 9 juni  Kaderstellende raad Omgevingsvisie 

 
8. Pers-uur 

Pers-uur vindt plaats op 12 oktober 2021, 11.30 uur. 
 

9. Sluiting 


