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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

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele te houden op
donderdag 2 december 2021 om 20.00 uur. Vanwege
de coronamaatregelen zijn pers en publiek helaas
niet welkom, maar is de raadsvergadering digitaal
te volgen via de website van de gemeente Borsele.
Wilt u inspreken tijdens deze raadsvergadering dan
kunt u zich uiterlijk 24 uur van te voren aanmelden
bij griffie@borsele.nl o.v.v. naam, telefoonnummer en onderwerp.

6.	Voorstel om in te stemmen met het beschikbaar
stellen van een krediet van € 112.000 ter dekking
van kosten die samenhangen met de realisatie
van een gezamenlijk parkeerterrein voor Jumbo
en Lidl aan de Stenevate in Heinkenszand.

14.	Voorstel tot het instemmen met de uitwerking
van de taakstellende bezuiniging door het
activeren van groot onderhoud van investering zoals in het voorstel omschreven. Wordt
nagezonden

7.	Voorstel om in te stemmen met het ontwerp
van het bestemmingsplan "Kern Driewegen,
gedeelte Smitsweg, 2021" en de bijbehorende
antwoordnota.

15.	Voorstel om kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2021 van Sabewa Zeeland en
geen zienswijze naar voren te laten brengen
hierover.

1. Opening.

8.	Voorstel om kennis te nemen van de uitwerking
van de businesscase voor maatregel 1 onderdeel Jeugd van het Koersplan Sociaal Domein,
in te stemmen met de invoering van een Lokaal
Expert Team Borsele en met het beschikbaar
stellen van een extra investering van € 70.000
voor de optimalisatie van dit team.

16.	Voorstel tot het vaststellen van het definitieve
normenkader en toetsingskader rechtmatigheid 2021 en het definitieve normen- en toetsingskader 2021 tevens als het voorlopige
normen- en toetsingskader 2022 vast te stellen.

2. Spreekrecht publieke tribune.
3. Vaststelling van de agenda/orde van de
		vergadering.
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen.
5.
		
		
		
		
		

Voorstel om kennis te nemen van diverse
scenario’s met betrekking tot de toekomstvisie van de gemeente Borsele en deze als
input te gebruiken bij het opstellen van
het bestuursprogramma voor de komende
raadsperiode.

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

P. GRIM WINNAAR FOTOWEDSTRIJD “MOET JE ZIEN ….. IN BORSELE” OKTOBER

Met zijn foto, gemaakt op een grijze, nevelige en rustige dag in de polder, wint hij de maandprijs
ter waarde van 25 euro. Vanuit het lage standpunt ziet de wereld er anders uit.
De foto straalt rust uit en in het water worden de wandelaars weerspiegelt.
Heeft u ook een mooie foto gemaakt in Borsele? Stuur deze in via
www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.

9.	Voorstel om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2021, een positieve zienswijze af te
geven over de 5e, 6e en 7e begrotingswijziging
2021 en de 3e begrotingswijziging 2022 van de
GGD Zeeland.
10.	Voorstel om in te stemmen met een positieve
zienswijze naar aanleiding van de 4e begrotingswijziging 2022 GR GGD Zeeland en de consequenties uit de begrotingswijziging te dekken
uit de reserve sociaal domein.

17.	Voorstel tot het instemmen met de belastingverordeningen gemeente Borsele 2022.
18.	Voorstel tot het instemmen met de financiële
verordening gemeente Borsele 2021.
19.	Voorstel tot het vaststellen van de programma		 rapportage 2021 van de gemeente Borsele.
20. Vragenuurtje.
21. Sluiting.
Heinkenszand, 16 november 2021

11.	Voorstel om een positieve zienswijze af te geven
voor het Samenwerkingsverband Welzijnszorg
Oosterschelderegio inzake de 2e begrotingswijziging 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en
meerjarenbegroting 2022-2025 en de financiële
gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2021 te
verwerken in de programmarapportage 2021.
12.	Voorstel om de Verordening Wet inburgering
gemeente Borsele 2015 in te trekken per 1
januari 2022 en kennis te nemen van de memo
over de Wet inburgering 2021.
13.	Voorstel tot het instemmen met de uitwerking
van het besluit 14 van het kerntakenonderzoek
“versoberen Masterplan Nieuwdorp”.

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.

V E R V O L G P A G I N A
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PERSOONLIJKE AFVALKALENDER 2022 BESCHIKBAAR
Op onze website vindt u de nieuwe afvalkalender
voor 2022. Daar kunt u de kalender eenvoudig
downloaden en printen:
1. Ga naar www.borsele.nl/afval
2. Kies ‘afvalkalender’
3. Vul bij ‘persoonlijke afvalkalender’ uw
huisnummer en postcode in
4. Vraag uw kalender op.

U kunt de kalender ook downloaden op uw
telefoon:
1. Ga naar www.borsele.nl/afval
2. Kies ‘afvalkalender’
3. Vul bij ‘persoonlijke afvalkalender’ uw
huisnummer en postcode in
4. Vraag uw kalender op
5. Kies onder downloads voor ‘persoonlijke
afvalkalender’ in iCal-formaat (tweede optie)
6. Sla in één keer alle ophaaldata op in de
agenda op uw telefoon.

Liever op papier?
Heeft u geen computer of lukt het u niet de kalender
uit te printen? Neem dan contact met ons op via
nummer 0113-23 83 83, met het verzoek om een
uitgeprinte kalender. Wij sturen u deze dan toe.
Let op: uw ophaaldag kan gewijzigd zijn! U
vindt dit vanzelf terug op uw nieuwe kalender.
Alle personeels- en feestdagen zijn hierin al
verwerkt.

