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AGENDA GEMEENTERAAD 3 FEBRUARI 2022

Uitnodiging tot het digitaal bijwonen van de 
raadsvergadering van de gemeenteraad van 
Borsele, te houden op donderdag 3 februari 2022 
om 20.00 uur. Wilt u inspreken tijdens deze raads-
vergadering 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 gewij-

zigde vaststelling van het bestemmingsplan 
'Kern Heinkenszand, gedeelte brandweerpost 
Guldenroedestraat, 2022'

6.   Voorstel om in te stemmen met de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids-
regio Zeeland 2021

7.   Voorstel om een positieve zienswijze uit te 
brengen op het meerjarenbeleidsplan 2022-
2025 van de Veiligheidsregio Zeeland 

8.   Voorstel om kennis te nemen van de 
2de bestuursrapportage 2021 van de 
Veiligheidsregio Zeeland en een positieve 
zienswijze af te geven op de 3de begrotings-
wijziging 2021  

9.   Voorstel om in te stemmen met de eindevalu-
atie Bestuursprogramma 2018 - 2022 Borsele

10.  Voorstel om in te stemmen met de aanschaf 
van een nieuwe achterlader, een duurzaam 
vervoersmobiliteitsplan op te stellen en de 
vervangingscyclus en afschrijvingstermijnen 
van de huisvuilauto’s te wijzigen  

11.  Voorstel om in te stemmen met het regionaal 
kader gezondheid Oosterschelderegio 2022-

2025 en met het preventie- en handhavings-
plan alcohol 2022-2025  

12.  Voorstel om in te stemmen met de bezuinigin-
gen op sport en bewegen (uitwerking besluit  
8 en 9 van het kerntakenonderzoek)

13.  Voorstel om kennis te nemen van de 
resultaten van het onderzoek naar de 
gevolgen van eventuele uittreding uit 
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
Zeeuwse Muziekschool en in te stemmen 
met de uittreding uit de GR Zeeuwse 
Muziekschool (uitwerking besluit 11 van het 
kerntakenonderzoek)

14.  Voorstel om in te stemmen met het aanpas-
sen van het huidig cultuurbeleid en nieuw 
beleid vast te stellen (uitwerking besluit 10 
van het kerntakenonderzoek)

15.  Voorstel om in te stemmen met de 4e 
begrotingswijziging 2022 van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) aangaande 
de uitvoering van het plan van aanpak 'Rol 
en taken RUD Zeeland op gebied van onder-
mijning' en hierover een positieve zienswijze 
in te dienen 

16.  Voorstel om in te stemmen met actuali-
satie van het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP) met aanvulling van de 
gebiedsgerichte aanpakken Borsele West, 
Borsele Oost en de gebiedsontsluitingsvisie 
Waterpark Veerse Meer 

17. Vragenuurtje
18. Sluiting

Heinkenszand, 18 januari 2022
voorzitter van de raad, 
G.M. Dijksterhuis

Vind je het lastig om in de winter in je eentje te 
bewegen?  Kom dan naar de beweegtuintraining 
in Heinkenszand en ’s-Gravenpolder. De trainingen 
worden verzorgd door medewerkers en vrijwilligers 
van Borsele Beweegt. Kom je naar de training in 
’s-Gravenpolder? Let op: de maandagtraining is nu 
van 10.30 tot 11.30 uur.

Iedereen kan meedoen, passend bij je eigen 
niveau. We starten de training met mensen die dat 
willen met een stukje wandelen. Wie niet wil of kan 

wandelen, blijft met de trainer in de beweegtuin. 
Daarna doen we oefeningen voor kracht, conditie 
en balans. Meestal eindigen we met een leuke 
spelvorm. Met elkaar zijn we zo gezellig een uurtje 
in beweging en ga je met een voldaan gevoel naar 
huis. Als de coronamaatregelen het weer toelaten, 
sluiten we de training af met gezamenlijk koffie 
drinken.

Kom ook meedoen
De Beweegtuin Heinkenszand is vóór Grandcafé 

Fonteyne aan de Hoefbladstraat: maandag van 
13.30 tot 14.30 uur.
De Beweegtuin ’s-Gravenpolder is vóór sporthal  
De Zwake aan de Egelantierstraat: maandag en 
donderdag van 10.30 tot 11.30 uur.
Bij slecht weer bewegen we binnen. We volgen 
daarbij de coronaregels, daarom is  een corona-
toegangsbewijs  bij het binnen bewegen verplicht.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met 
buurtsportcoach Joffrey Geldof, tel: 06- 52 56 09 15 
of jgeldof@borsele.nl.

ONTDEK DE VOORDELEN VAN WASBARE LUIERS

Alyssa Elema is gastouder. Ze zorgt met veel 
enthousiasme voor acht kindjes in de leeftijd 
van 0-4 jaar en voor haar eigen zoontje (zie 
foto). Sinds oktober 2021 gebruikt ze wasbare 
luiers. Ze geeft antwoord op vier veelgestelde 
vragen.

Zijn wasbare luiers niet heel erg vies?
“Nee, dat valt hartstikke mee. Een wasbare luier 
heeft een inlegvel wat je gelijk weg kan gooien. De 
luier doe je in de wasmachine, na het spoelen zie 
je er niks meer van!”

Zijn wasbare luiers ingewikkeld?
“Het is niet ingewikkeld, maar je moet het even 
weten. Er zijn veel verschillende soorten wasbare 
luiers. Je moet ontdekken wat voor jou werkt en 
wat niet. Bij verschillende websites kan je een 

proefpakket aanvragen. Daarmee kan je goed uit-
zoeken wat bij je past.”

Ben je er veel tijd aan kwijt?
“Van tevoren dacht ik dat het wassen, ophangen 
en opruimen van de luiers veel tijd zou kosten. 
Maar dat valt mee! Ik denk dat ik er per was een 
kwartiertje mee bezig ben. Als gastouder draai 
ik vier luierwasjes per week. Je moet het wassen 
wel goed timen, zodat je niet zonder schone luiers 
komt te zitten.”

Wasbare luiers zijn toch heel ouderwets?
“Het zijn niet meer de hydrofiele doeken met 
veiligheidsspelden van vroeger. De nieuwe luiers 
hebben drukknoopjes en klittenband, wat heel 
makkelijk werkt. Daarnaast hebben ze ook hippe 
vrolijke printjes.”

Kijk voor meer informatie over wasbare luiers 
op onze website. 

Regelmatig ontvangen we meldingen over overlast 
die men ervaart van geparkeerde aanhangwagens 
en caravans. Inwoners klagen over het feit dat 
aanhangwagens en caravans de parkeerplaatsen 
bezet houden en dat het uitzicht op een dergelijk 
voertuig niet altijd fraai is. De komende periode 
gaan we handhaven bij meldingen en klachten. 

De regels
In de praktijk merken we dat inwoners niet precies 
de regels weten. Zo horen we regelmatig dat men 
denkt dat als men de aanhangwagen of caravan 
na drie dagen een parkeervakje opschuift dat 
het dan wel is toegestaan. Dit is niet het geval. In 
de Algemene plaatselijke verordening gemeente 
Borsele 2021 staat hierover in artikel 5.6 het 
volgende vermeld: 

Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of 
anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden 
wordt gebruikt:
a.  langer dan gedurende drie achtereenvolgende 

dagen binnen de bebouwde kom op de weg te 
plaatsen of te hebben;

b.  op een door het college aangewezen plaats te 
parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Eerst waarschuwen
Vanwege de meldingen en klachten die met 
regelmaat gedaan worden, besteden we hier dit 
jaar extra aandacht aan. We beginnen in januari 
2022 door alle aanhangwagens/caravans op de 
openbare weg in kaart te brengen. Ook delen we 
waarschuwingen uit. Dit doen we door bijvoor-
beeld een waarschuwing achter te laten op de 
caravan of aanhangwagen. Als we de eigenaar 
via het kenteken kunnen achterhalen, gaan we in 
gesprek met de eigenaar en doen het verzoek om 
het voertuig ergens anders te plaatsen.

Handhaven vanaf februari
Vanaf februari 2022 gaan we ook handhavend 
optreden en kan er een bekeuring worden uitge-
schreven. De hoogte van deze boete is landelijk 
vastgesteld op €100,-. We hopen uiteraard dat het 
bekeuren niet nodig is. We willen iedereen daarom 
verzoeken om zijn of haar caravan en/of aanhang-
wagen in een stalling of op eigen terrein te plaatsen. 

Vragen?
Heeft u over bovenstaande nog vragen, dan kunt u 
contact opnemen met de boa’s van de gemeente 
Borsele via het e-mailadres handhaving@borsele.
nl of via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente 0113- 23 83 83.

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 26 januari 2022 12.00 uur een 
afspraak te maken bij Ilona Vermue (0113-238487).

20.00 uur fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMST  27 JANUARI 2022

KOM BEWEGEN IN DE BEWEEGTUIN!

PROJECT AANHANGWAGENS/CARAVANS



1. Opening.
2. Spreekrecht publieke tribune.
Besluit: Mevrouw Van Baalen-Geijs, de heren De Jonge, Verburg en 
De Bruijne spreken in over agendapunt 8: 'het Bestemmingsplan en  
het Beeldkwaliteitsplan Platepolder'.
3. Vaststelling van de agenda/orde van de vergadering.
Besluit: Besloten wordt om het agendapunt 8 (bestemmingsplan 
en beeldkwaliteitsplan Platepolder) naar voren te schuiven. Het 
wordt behandeld na agendapunt 5 (kinderburgemeester) en wordt 
daarmee behandeld als agendapunt 5a.
4. Ingekomen stukken/klankbordgroepen.
Besluit: Niet van toepassing.
5 Afscheid van de kinderburgemeester 2020-2021 en installatie 
van de kinderburgemeester 2021-2022.
Besluit: De raad dankt scheidend kinderburgemeester Kris Rottier 
voor zijn verdiensten en feliciteert Thomas Heijboer met zijn benoe-
ming als tweede kinderburgemeester van Borsele.
6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Kern 
Nieuwdorp, gedeelte Lewedijk 29-31, 2022'.
Besluit: 1. Het bestemmingsplan 'Kern Nieuwdorp, gedeelte 
Lewedijk 29-31, 2022 ongewijzigd vast te stellen;
2. Op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) de 
bijbehorende ondergrond vast te stellen, zoals deze op het moment 
van dit te nemen besluit geldt;
3. Geen exploitatieplan op te stellen als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 
Wet ruimtelijke ordening, aangezien dit in casu niet vereist is, nu er 
geen sprake is van een bouwplan en er daarnaast met initiatiefne-
mers een anterieure overeenkomst is gesloten.
7. Voorstel tot het vaststellen van Chw bestemmingsplan 
Omgevingsplan 'Buitengebied Borsele, 2018, herziening delega-
tieregel zonneparken, 2022'.
Besluit: 1. het Chw bestemmingsplan Omgevingsplan 'Buitengebied 
Borsele, 2018, herziening delegatieregel zonneparken, 2022' (NL.
IMRO.0654.OPBGBZP2022-0002), met inachtneming van hetgeen 
hierna onder 2 is voorgesteld, gewijzigd vast te stellen;
2. in te stemmen met de in het raadvoorstel voorgestelde ambts-
halve aanpassingen/wijzigingen in de Regels;
3. op basis van de BGT de bijbehorende ondergrond vast te stellen, 
zoals deze op het moment van dit besluit geldt;
4. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12, lid 
1 Wro, aangezien dit in casu niet vereist is.
De fractie van de VVD stemde tegen.
8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan 'Kern 
Heinkenszand, gedeelte Platepolder fase 1, 2022' en het beeld-
kwaliteitsplan Platepolder Heinkenszand.
Besluit: Het door D66 ingediende amendement om het beeldkwa-
liteitsplan alleen voor de eerste fase van het plan Platepolder van 
toepassing te laten zijn, wordt ingetrokken.
De door D66, CDA en PVDA ingediende motie om te onderzoeken 
welke regenwater-opvangsystemen voor particlier gebruik geschikt 
zijn, de uitkomsten van dit onderzoek te delen met de toekomstige 
bewoners van de wijk Platepolder en de mogelijkheid voor regen-
waterbuffering voor particulieren te integreren in het ontwerp van 
alle toekomstige nieuwbouwwijken in Borsele, wordt aangenomen. 
Voor stemden de fracties van D66, CDA, PVDA en VVD; tegen stemden 
de fracties van LPB, OPA Borsele en SGP/CU.
De door D66, LPB en OPA Borsele ingediende motie voor een betere 
ontsluiting van plan Platepolder (geen bouwverkeer via Stenevate-
Platewegje) wordt verworpen. Voor stemden de fracties van D66, 
LPB, OPA Borsele en VVD; tegen stemden de fracties van SGP/CU, 
CDA en PVDA.
De door SGP/CU, PVDA en CDA ingediende motie omtrent de ont-
sluiting van plan Platepolder (realisatie van een tijdelijke werk/

bouwweg via Heinkenszandseweg; de kosten voor te leggen aan de 
raad) wordt aangenomen. Voor stemden de fracties van SGP/CU, 
CDA, PVDA en VVD; tegen stemden de fracties van  D66, LPB en OPA 
Borsele.
De raad besluit:
1. niet tegemoet te komen aan de ingediende zienswijze tegen 
het ontwerpbestemmingsplan 'Kern Heinkenszand, gedeelte 
Platepolder fase 1, 2022' en de tegen het ontwerpbeeldkwaliteits-
plan Platepolder Heinkenszand. Dit op basis van de Overwegingen/
Reactie zoals opgenomen in de bij dit raadsvoorstel behorende 
bijlage;
2. in te stemmen met de in dit raadvoorstel voorgestelde ambtshalve
aanpassingen/wijzigingen in de Regels en op de Verbeelding;
3. het bestemmingsplan' Kern Heinkenszand, gedeelte Platepolder 
fase 1, 2022' (NL.IMRO.0654.BPHZPP2022-0003) gewijzigd vast te 
stellen;
4. op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie de bij-
behorende ondergrond vast te stellen, zoals deze op het moment 
van dit te nemen besluit geldt;
5. in te stemmen met de bouwgrondexploitatie Heinkenszand 
Platepolder, fase 1;
6. de uitgifteprijzen in het bestemmingsplan 'Kern Heinkenszand, 
gedeelte Platepolder, fase 1, 2022' als volgt vast te stellen:
-  Vrijstaande woningen, goede ligging: € 260,00 per m2 excl. btw
-  Woningen met mindere ligging: € 235,00 per m2 excl. btw
- Patiowoningen: € 275,00 per m2 excl. btw
- Sociale huurwoningen: € 200,00 per m2 excl. btw
-  Appartementen: € 55.000,00 per appartement excl. btw
7. na het woonrijp maken van het plangebied een bedrag van  
€ 60.680,00 structureel toe te voegen aan de betreffende beheers-
kosten in de begroting ter dekking van de onderhoudslasten ten 
gevolge van areaalvergroting;
8. geen exploitatieplan op te stellen als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 
Wet ruimtelijke ordening, aangezien dit in casu niet vereist is;
9. het beeldkwaliteitsplan Platepolder Heinkenszand conform het 
ter inzage gelegde ontwerp vast te stellen.
9. Voorstel tot het intrekken van de Afstemmings- en 
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 
gemeente Borsele 2019 en het vaststellen van de Afstemmings- 
en Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 
gemeente Borsele 2022.
Besluit: 1. De Afstemmings- en Handhavingsverordening 
Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Borsele 2019 in te trekken.
2. De Afstemmings- en Handhavingsverordening Participatiewet, 
IOAW en IOAZ gemeente Borsele 2022 vast te stellen.
10. Voorstel tot het vaststellen van de Regiovisie beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang Zeeland 2022-2025.
Besluit: De raad besluit om de aangescherpte Regiovisie beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang Zeeland 2022 - 2025 en de 
daarin per thema benoemde voorstellen vast te stellen.
11.  Voorstel tot het instemmen met de uitwerking van besluit 
29 van het kerntakenonderzoek ‘subsidies recreatieve voorzie-
ningen verlagen’.
Besluit: Het door de LPB en OPA Borsele ingediende amendement 
om de subsidie voor de speeltuinverenigingen niet te verlagen en dit 
op te vangen door een extra verlaging van de subsidies voor de SGB 
en het Landschapspark Borsele wordt verworpen. Voor stemden de 
fracties van de LPB en OPA Borsele; tegen stemden de fracties van 
SGP/CU, D66, CDA, PVDA en VVD.
De door het CDA en SGP/CU ingediende motie om de subsidies voor 
de speeltuinverenigingen en het Landschapspark Borsele niet te 
verlagen en dit op te vangen door enerzijds de door de toeristische 
sector voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting en ander-

zijds de structurele toeristenbelasting te verhogen, wordt aange-
nomen. Voor stemden de fracties van CDA, SGP/CU en D66; tegen 
stemden de fracties van PVDA, VVD, LPB en OPA Borsele.
De raad stemt in met de voorgestelde uitwerking van het besluit 
‘subsidies recreatieve voorzieningen verlagen’ waartoe in het 
kader van het kerntakenonderzoek is besloten, voor wat betreft de 
volgende maatregelen:
1. Het jaarlijkse budget voor subsidie toeristische recreatie met 
€17.000 te verlagen.
2. De jaarlijkse subsidie aan de Stoomtrein Goes Borsele (SGB) 
stapsgewijs te verlagen tot een bezuiniging van €10.000 in 2025.
De raad stemt niet in met de voorgestelde uitwerking van het besluit 
‘subsidies recreatieve voorzieningen verlagen’ waartoe in het 
kader van het kerntakenonderzoek is besloten, voor wat betreft de 
volgende maatregelen:
3. Het door ons gezamenlijk met de Stichting Landschapspark 
Borsele uitvoeren van een onderzoek in 2023 naar de mogelijkheid 
van een bezuiniging of extra inkomst vanaf 2024 ter hoogte van 
€20.000.
4. De jaarlijkse subsidies aan de speeltuinverenigingen met €20.000 
te verlagen (van €61.000 naar €41.000).
Beslispunt 1: unaniem mee ingestemd.
Beslispunt 2: unaniem mee ingestemd.
Beslispunt 3: de fracties van SGP/CU, CDA, PVDA, LPB, OPA Borsele 
en D66 stemmen tegen; de fractie van de VVD stemt voor.
Beslispunt 4: de fracties van SGP/CU, CDA, PVDA, LPB, OPA Borsele 
en D66 stemmen tegen; de fractie van de VVD stemt voor.
12. Voorstel tot het instemmen met de 3e begrotingswijziging 
2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 'Actualisering 
vergunningen', het indienen van een positieve zienswijze 
hierover en de begroting 2022 van de gemeente Borsele hierop 
aan te passen.
Besluit: 1. In te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2022 van 
de Regionale Uitvoeringsdienst aangaande de actualisering van 
vergunningen.
2. Een positieve zienswijze in te dienen.
3. De begroting 2022 van de gemeente Borsele hierop aan te passen
13 Voorstel tot het vaststellen van de Regionale 
Mobiliteitsstrategie: Zeeland Slim en Duurzaam Bereikbaar.
Besluit: De Regionale Mobiliteitsstrategie ‘Zeeland Slim en 
Duurzaam Bereikbaar’ wordt vastgesteld.
14 Voorstel tot het instemmen van de verlenging van het contract 
van de accountant 2022 - 2024.
Besluit: De raad besluit om in te stemmen met de verlenging van 
het contract met Baker Tilly, voor de controleperiode van 2022 tot 
en met 2024.
15. Voorstel tot het vaststellen van de Transitievisie Warmte 
2021.
Besluit: 1) de Regionale Structuur Warmte (RSW) vast te stellen;
2) de Transitievisie warmte (TVW) vast te stellen;
3) bij het Rijk en de VNG kenbaar te maken dat de gezamenlijke 
ambities niet verwezenlijkt kunnen worden zonder Rijksbijdragen;
16 Voorstel tot vaststelling van de Verordening onderzoeken 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Borsele 
2022.
Besluit: De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltref-
fendheid van de gemeente Borsele 2022 wordt vastgesteld.
17. Vragenuurtje.
Besluit: Besloten wordt om de beantwoording van de vragen 
van mevrouw Stroosnijder (PVDA), de heer Van Hekken (LPB) en 
mevrouw Koeleman (CDA) schriftelijk af te handelen. De beantwoor-
ding wordt ontsloten via Notubiz.
18. Sluiting.
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