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Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele, te houden op donderdag 10 maart 2022 om 20.00 uur. De raadsvergadering is ook digitaal te volgen via de website van de gemeente Borsele. Wilt u inspreken tijdens deze raadsvergadering, 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 het extern inhuren van tijdelijke extra capaciteit voor het taakveld Wonen en Bouwen
6.	Voorstel om een positieve zienswijze in te dienen over de 5e begrotingswijziging 2022 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD
Zeeland) inzake de invoering van het prenataal huisbezoek
7.	Voorstel om in te stemmen met de subsidieverordening Armoedebestrijding en Inburgering gemeente Borsele
8.	Voorstel om het beleidsplan Schulddienstverlening 2020 in te trekken en het plan Schulddienstverlening 2022-2025 vast te stellen
9.	Voorstel om kennis te nemen van het definitief ontwerp van de multi-functionele accommodatie (MFA) en de bijbehorende inrichting van
		 de openbare ruimte te Nieuwdorp
10. Vragenuurtje
11. Sluiting

GEMEENTE BORSELE
Gemeenteraad, college van burgemeester en
wethouders, commissie bezwaarschriften.
Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.
Bezoekadres: Stenevate 10,
4451 KB Heinkenszand.
Tel. +14 0113, fax (0113) 561385

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

Heinkenszand, 15 februari 2022

Team Burgerzaken werkt alleen op afspraak
Maak een afspraak via www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383

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.

E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Op woensdag 16 maart 2022 kunt u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. We doen
er alles aan om ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Dat doen we onder andere door alle stembureaus volgens strikte hygiëneregels en richtlijnen in te richten.
3 dagen stemmen
Om de spreiding van de kiezers te bevorderen, openen we op 14 en 15 maart twee stembureaus in de
gemeente Borsele; een in Heinkenszand (De Stenge) en een in 's-Gravenpolder (Dorpshuis). Deze zijn
geopend van 07.00 tot 21.00 uur.

Op 16 maart kunt u in elk dorp uw stem uitbrengen. Kijk op uw stempas voor uw stembureau.
Stempas
Deze week ontvangt u uw stempas. Bent u uw stempas kwijt, is de stempas beschadigd of heeft u
geen stempas ontvangen? Vraag online een vervangende stempas aan of neem contact op met team
Burgerzaken via burgerzaken@borsele.nl of 0113- 238 383. De vervangende stempas moet u vóór
vrijdag 11 maart 17.00 uur aanvragen. Neem naar de afspraak een geldig identiteitsbewijs mee.

Meer weten over de verkiezingen?
Wilt u weten in welk stembureau u kunt stemmen of wilt u online een kiezerspas aanvragen? Ga dan naar www.borsele.nl/verkiezingen. Liever telefonisch contact? Bel dan naar team Burgerzaken
via 0113 – 238 383.
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Lokale Partĳ Borsele
Het juiste alternatief

Lĳst

3

Rondom

Voor een duurzame
toekomst.

de KERN
Stem lokaal
in het stemlokaal

Voe mekare
Voor elkaar

Stem 16 maart Annet van de Ree

Voor een beter Borsele!

gemeenteraadsverkiezingen
16 maart 2022
Kees Weststrate
Lijsttrekker

Marga van de plasse
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lijst

VERKIEZINGSAVOND
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Maandag
7 maart
19.30 uur
UW PRE
SENTAT
OR:
MAIKEL
HARTE

LOCATIE
De Stenge
Heinkenszand

INFORMATIE
borsele.nl/debat

