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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

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.

1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
Besluit: Secretaris van de dorpsraad Oudelande,
de heer M. Groen, spreekt in over agendapunt 10
(parkeerplaatsen Oudelande).
3.	Vaststelling van de agenda/Orde van de
		vergadering
Besluit: Gelet op de bijdrage van de inspreker
wordt agendapunt 10 behandeld na agendapunt
4.
4. Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
Besluit: De heer Verkuil geeft een terugkoppeling vanuit de raadsklankbordgroep Bestuurlijke
Vernieuwing over o.m. de activiteiten rondom de
komende verkiezingen.
5. Voorstel om:
a.	in te stemmen met het ontwerp 3e begrotingswijziging 2021 GR Samenwerking De
Bevelanden;
b.	in te stemmen met het ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking De
Bevelanden;
c.	in te stemmen met de rapportage Tozo 2021
GR Samenwerking De Bevelanden;
d.	in te stemmen met de rapportage Tonk 2021
GR Samenwerking De Bevelanden;
e.	een positieve zienswijze in te dienen over
het ontwerp 3e begrotingswijziging 2021 GR
Samenwerking de Bevelanden;
f.	een positieve zienswijze in te dienen over
het ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 GR
Samenwerking de Bevelanden;
g.	een positieve zienswijze in te dienen over de
rapportage Tozo 2021 GR Samenwerking De
Bevelanden;
h.	een positieve zienswijze in te dienen over de
Tonk 2021 GR Samenwerking De Bevelanden,
Besluit:
1.	in te stemmen met het ontwerp 3e begrotingswijziging 2021 GR Samenwerking De
Bevelanden;
2.	in te stemmen met het ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking De
Bevelanden;

3.	in te stemmen met de rapportage Tozo 2021
GR Samenwerking De Bevelanden;
4.	in te stemmen met de rapportage Tonk 2021
GR Samenwerking De Bevelanden;
5.	een positieve zienswijze in te dienen over
het ontwerp 3e begrotingswijziging 2021 GR
Samenwerking de Bevelanden;
6.	een positieve zienswijze in te dienen over
het ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 GR
Samenwerking de Bevelanden;
7.	een positieve zienswijze in te dienen over de
rapportage Tozo 2021 GR Samenwerking De
Bevelanden;
8.	een positieve zienswijze in te dienen over de
Tonk 2021 GR Samenwerking De Bevelanden.
6. Voorstel om:
a.	een krediet van € 137.000 beschikbaar te
stellen voor de aankoop van het voormalige
werkterrein van de Sloeweg in ‘s-Heerenhoek
en de aanplant van bos op dit terrein;
b.	de investering hiervan te dekken door een
onttrekking van € 137.000 uit de reserve
Sloerand en de rentelasten ad € 1.350 per
jaar met ingang van 2023 op te nemen in de
begroting.
Besluit:
1.	Een krediet van € 137.000 beschikbaar te
stellen voor de aankoop van het voormalige
werkterrein van de Sloeweg in ‘s-Heerenhoek
en de aanplant van bos op dit terrein.
2.	De investering hiervan te dekken middels
een onttrekking van € 137.000 uit de reserve
Sloerand en de rentelasten ad € 1.350 per
jaar met ingang van 2023 op te nemen in de
begroting.
7. Voorstel in te stemmen met:
a.	de opdrachtformulering onderzoek
		Buitendienst;
b. de voorgestelde wijze van aanbesteding;
c.	de kredietverstrekking van € 60.000 en voorgestelde financiële dekking.
Besluit:
Het voorstel is verworpen. Voor het voorstel D66
fractie, tegen het voorstel de overige fracties.
8.	
Voorstel om in te stemmen met de
4e begrotingswijziging 2021 en de 1e
begrotingswijziging 2022 betreffende
de financiering van de uitvoering van
Externe Veiligheidstaken door Regionale
Uitvoeringsdienst Zeeland en een instemmende zienswijze hierover in te dienen.
		Besluit *Het door de SGP/CU, PVDA, CDA,
VVD & LPB ingediende amendement om de
zienswijze aan te passen wordt aangenomen.
In de gewijzigde zienswijze wordt bij de RUD
gepleit voor transparatie in alle uitgaven en
de kosten van Externe Veiligheid van 2033 in
de eigen begroting op te nemen en indien
dit niet mocht lukken de werkzaamheden
van hiervan zodanig af te bouwen dat dit wel
passend is in de RUD begroting. De fracties
van D66 en Opa Borsele stemde tegen het
amendement. De indienende fracties stemde
voor het amendement.
*1.	In te stemmen met de 4e begrotingswijziging
2021 en 1e begrotingswijziging 2022 RUD
Zeeland.
2.	
Er wordt een instemmende (gewijzigde)
zienswijze ingediend bij de directie van RUD
Zeeland.
9.	Voorstel om in te stemmen met de verdeling Inter Bestuurlijk Programma (IBP)
middelen 2021 en de begroting hierop aan
te passen.
Besluit:
1.	De voorgestelde verdeling van de resterende
middelen uit het Inter Bestuurlijk Programma
(IBP)
2.	De begroting overeenkomstig het onder 1
gestelde aan te passen.
10.	Voorstel om in te stemmen met het ter
beschikking stellen van een krediet ter
hoogte van € 67.500 voor de realisatie
van een parkeerterrein aan de Doelstraat
in Oudelande en dit kredietbedrag voor

€ 30.000 te dekken vanuit de Algemene
middelen en voor € 37.500 vanuit de
Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte.
Besluit:
1.	Het amendement van de LPB, mede ingediend door de fracties van OPA Borsele, VVD
en D66 te verwerpen (indienende partijen
voor, overige tegen). Het amendement
houdt in dat het college de opdracht wordt
gegeven om opnieuw in overleg te gaan met
Beveland Wonen om de gemaakte afspraken
rondom de huizen aan de Doelstraat 1A en
3 in Oudelande zodanig aan te passen dat
deze woningen verkocht kunnen worden op
een vergelijkbare manier zoals onlangs in
Hoedekenskerke en dat met de opbrengst
hiervan een passende oplossing voor het parkeerprobleem wordt gezocht. Deze passende
oplossing, die in overleg met de bewoners
aan de Doelstraat en de Dorpsraad tot stand
moet komen, wordt aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.
2.	In te stemmen met het ter beschikking stellen
van een krediet ter hoogte van €67.500 voor
de realisatie van een parkeerterrein aan
de Doelstraat in Oudelande. Dit kredietbedrag wordt voor € 30.000 gedekt vanuit de
Algemene middelen en voor €37.500 vanuit
de Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte. De
fracties van LPB, OPA Borsele, VVD en D66
stemden tegen.
11. Voorstel om:
	a.	de programmabegroting 2022 vast te stellen
en kennis te nemen van de meerjarenraming
2023-2025.
b.	in te stemmen met de voorgestelde indicatoren voor het Sociaal Domein.
Besluit:
1.	De programmabegroting 2022 vast te stellen
en kennis te nemen van de meerjarenraming
2023-2025. (VVD fractie stemt tegen)
2.	In te stemmen met de voorgestelde indicatoren voor het Sociaal Domein.
12. Vragenuurtje
Besluit:
Mw Stroosnijder (PVDA) vraagt of de gemeente
Borsele nog activiteiten gaat organiseren rondom
Roze zaterdag waar volgend jaar Goes gaststad
van is? Wethouder Van der Plasse antwoordt
dat in ons Borsels Deltaplan Discriminatie, staat
dat we jaarlijks een bijeenkomst organiseren
over racisme, discriminatie en vrijheid. Deze bijeenkomst staat voor 2023 gepland rond de 8ste
maart. Daar is onze focus nu opgericht. Goes
heeft zich sterk gemaakt Roze Zaterdag binnen te
halen, zij is dus initiatiefnemer en organisator van
het programma, niet onze gemeente. Mochten er
aanknopingspunten zijn dan kunnen we altijd
bezien hoe aan te haken. Maar we vinden dat het
initiatief niet van ons moet uitgaan nu Goes zich
heeft opgeworpen als gastvrouw van deze dag.
13. Sluiting

RAADSBIJEENKOMST 25 NOVEMBER
18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de
gemeenteraad, belast met de agendavorming
en de advisering over de werkwijze van de raad.
Deze vergadering vindt maandelijks plaats.
Vastgestelde verslagen kunt u vinden op
www.borsele.nl.
Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft u de
mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek voor
te leggen aan raadsleden. Om organisatorische
redenen dient u vóór 24 november 12.00 uur een
afspraak te maken bij Ilona Vermue (0113 238487)
20.00 uur fractievergaderingen

V E R V O L G P A G I N A
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WARMTESCANS

GLADHEIDSBESTRIJDING IN DE GEMEENTE BORSELE

In de periode van 8 november tot en met 31
december 2021 rijdt door onze gemeente een
voertuig (dhr. Bernard Vercouteren B.V.) om warmtescans te maken van de voorgevels van woningen
van inwoners die dit hebben aangevraagd via het
Duurzaam Bouwloket. De thermisch fotografen
maken de foto’s tussen 15.00 en 04.00 uur. Om de
juiste foto's te maken, mag het niet warmer zijn
dan 5 graden en moet het droog zijn. De warmtescan maakt onderdeel uit van het gratis isolatieadvies dat deze inwoners krijgen.
Ook benieuwd naar duurzaamheidsregelingen,
-subsidies of advies?

Kijk op www.duurzaambouwloket.nl voor meer
informatie!

De wegen kunnen glad zijn in het winterseizoen.
De gemeente Borsele strooit alleen de doorgaande
wegen binnen de bebouwde kom (busroute) en de
wijkontsluitende wegen. Dit heeft te maken met
verkeersintensiteit en verkeerssnelheid. Daarom
is het tijdens de winterperiode belangrijk dat uzelf
ook rekening houdt met gladheid en voorzichtig
bent

Zorg dat u altijd voldoende zout om te strooien
in huis hebt. Dan kunt u de stoep voor uw woning
sneeuw- en ijsvrij houden. U kunt geen strooizout
afhalen bij de gemeentewerkplaats! De strooiroutes, verzorgd door de gemeente Borsele, vindt u via
onze website: www.arcg.is/19yuHL
Heeft u vragen over de strooiroutes? Neem dan
contact op met de werkplaats via 0113 - 23 83 83

WANDEL MEE MET DE WANDELGROEPEN IN DE GEMEENTE BORSELE

VANAF 1 JANUARI VINDT U HET VRIJWILLIGERSHUIS IN HET GEMEENTEHUIS!
www.vrijwilligers.nl

ONZE DIENSTEN BLIJVEN HETZELFDE:
Maaltijdbezorging - Welzijnswerk - Mantelzorgondersteuning
- Hulp bij langer zelfstandig thuis wonen Vrijwilligers- en verenigingshulp - Printshop

Sluit aan bij één van onze wandelgroepen en
wandel mee! Samen wandelen is gezellig en een
extra motivatie om toch op pad te gaan. Het is een
gemakkelijke manier om aan uw dagelijkse portie
beweging te komen en het helpt u gezond en vitaal
te blijven. De wandelgroepen wandelen ongeveer
een uur. Er wordt rekening gehouden met het
niveau van alle wandelaars. In de winter wordt er
wekelijks gewandeld in de dorpen:

’s-Heer Abtskerke, Borssele, ’s-Gravenpolder,
Hoedekenskerke, Heinkenszand, Nieuwdorp en
Oudelande. U bent bij elke wandelgroep van harte
welkom. Aanmelden vooraf is niet nodig, meewandelen is gratis.
Wilt u meer informatie? U kunt contact opnemen
met Borsele Beweegt, leefstijlcoach@borsele.nl,
(0113) 238383, of kijk op onze website
www.borselebeweegt.nl voor de dagen en tijden.

JAARWISSELING ‘21-‘22
Nog even en dan staat de jaarwisseling weer voor de deur. Een
evenement van ons allemaal en waar we samen een feest van gaan
maken. De jaarwisseling is pas echt een feest als het voor iedereen
veilig en prettig verloopt. Als de schade door vuurwerkoverlast
beperkt blijft. Er géén sprake is van (openbare) ordeverstoringen.
En er géén geweld tegen hulpverleners plaatsvindt. Als gemeente
nemen we een pallet aan maatregelen om de jaarwisseling tot
een feest te maken. We vragen dit jaar extra aandacht voor carbidschieten en vreugdevuren. De lokale wet- en regelgeving is op
deze onderdelen gewijzigd.

maatregelen. Kijk voor meer informatie hierover op
www.rijksoverheid.nl/corona.

worden met een schriftelijke toestemming van de gemeente. Kijk voor
meer informatie over de voorwaarden en het verkrijgen van schriftelijke toestemming op www.borsele.nl/2022.

Schriftelijke toestemming nodig voor carbidschieten
Carbidschieten is traditie in de gemeente Borsele. Dit jaar gelden
hiervoor strikte voorwaarden. Wie carbid wil schieten, mag dit alleen
doen met schriftelijke toestemming van de gemeente. Kijk voor meer
informatie over de voorwaarden en het verkrijgen van schriftelijke
toestemming op www.borsele.nl/2022.
Schriftelijke toestemming nodig voor vreugdevuren
Vreugdevuren behoren ook tot de Borselse traditie. Ook hiervoor
gelden strikte voorwaarden. Een vreugdevuur mag alleen ontstoken

Geldende coronamaatregelen
Allereerst moeten we ons allemaal houden aan de geldende corona-

JAARWISSELING
‘21 / ‘22
Goed om
te weten:

Overlast melden
Hebt u last van harde knallen in de aanloop naar Oudjaar? Ervaart
u overlast doordat men zich niet aan de vuurwerkregels houdt? Dan
kunt u terecht bij de politie via het algemene nummer 0900-88 44, via
WhatsApp 06-12 20 70 06 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-70 00.
Infographic
Om overzichtelijk te maken wat wel en niet mag deze jaarwisseling,
heeft de gemeente een infographic gemaakt. We wijzen hierbij ook op
de mogelijke gevolgen voor wie zich niet aan de regels houdt.

MENUKAART JAARWISSELING BORSELE
Voorgerechten
• Vroegtijdig in bezit van vuurwerk op straat of in de auto*
• Vroegtijdig afsteken van vuurwerk*
31

01

Hoofdgerechten
• In bezit of afsteken van illegaal vuurwerk*
• Vreugdevuur zonder schriftelijke toestemming
• Carbid schieten zonder schriftelijke
toestemming

Carbidschieten is alleen toegestaan met een
schriftelijke toestemming van de gemeente.
Hiervoor gelden strikte voorwaarden. Kijk
voor meer informatie op borsele.nl/2022.

minimaal €100,minimaal €250,-

minimaal €400,€300,€150,-

Nagerechten
• Vernieling van eigendommen (vanafprijs)
• Geweld tegen hulpverleningsdiensten* *

Vreugdevuren zijn alleen toegestaan met een
schriftelijke toestemming van de gemeente.
Hiervoor gelden strikte voorwaarden.
Kijk voor meer informatie op borsele.nl/2022.

Wij wensen iedereen een
gezellige en veilige
jaarwisseling!
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WWW.BORSELE.NL/2022

€200,€1000,-

Bijgerechten
• All inclusive overnachting Torentijd
• Extra gang voor -18 bij Halt
* Inclusief een aantekening in het strafblad.
** Prijs is exclusief all inclusive overnachting in Torentijd met Nieuwjaarsontbijt
en gratis uitnodiging voor een proces bij de rechtbank.

Wij wensen iedereen een veilige en plezierige jaarwisseling!
Kijk voor meer informatie op www.borsele.nl/2022.

