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BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING 3 FEBRUARI 2022

1. Opening.
De heren Bruijns, Boekholt en Vermeulen zijn afwezig, 
alsook wethouder Weststrate.
2. Spreekrecht publieke tribune.
Besluit: Mevrouw Kamerling, mevrouw De Roij en 
de heer De Bruijne spreken in bij het agendapunt 5 
(Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestem-
mingsplan "Kern Heinkenszand, gedeelte brandweer-
post Guldenroedestraat, 2022"). De heer Noij spreekt 
in bij het agendapunt 14 (Voorstel om het huidige cul-
tuurbeleid aan te passen).
3. Vaststelling van de agenda/Orde van de
vergadering.
Besluit: Besloten wordt om het agendapunt 14 
(Voorstel om in te stemmen met het aanpassen van 
het huidig cultuurbeleid) naar voren te schuiven. Het 
wordt behandeld na agendapunt 5 en wordt daarmee 
behandeld als agendapunt 5a.
4. Ingekomen stukken/Klankbordgroepen.
Geen ingekomen stukken. 
5. Voorstel om in te stemmen met de gewij-
zigde vaststelling van het bestemmingsplan 
“Kern Heinkenszand, gedeelte brandweerpost 
Guldenroedestraat, 2022”. 
Besluit: 1. op basis van de reacties zoals opgeno-
men in de bij dit raadsvoorstel opgenomen bijlage 
(Antwoordnota zienswijzen ontwerp bestemmings-
plan “Kern Heinkenszand, gedeelte brandweerpost 
Guldenroedestraat, 2022” met bijbehorende bijlagen) 
niet tegemoet te komen aan de tegen het ontwerp 
bestemmingsplan ingediende zienswijzen B, D, E, F, G, 
J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S en T; 
2. op basis van de reacties zoals opgenomen 
in de bij dit raadsvoorstel opgenomen bijlage 
(Antwoordnota zienswijzen ontwerp bestemmings-
plan “Kern Heinkenszand, gedeelte brandweerpost 
Guldenroedestraat, 2022” met bijbehorende bijlagen) 
deels tegemoet te komen aan de tegen het ontwerp 
bestemmingsplan ingediende zienswijzen A, C, H en I;
3. het bestemmingsplan “Kern Heinkenszand, gedeelte 
brandweerpost Guldenroedestraat, 2022” gewijzigd 
vast te stellen. Een en ander conform het geschrevene 
in de antwoordnota en voorliggend raadsvoorstel;
4. de bijbehorende ondergrond op basis van het 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vast 
te stellen, zoals deze op het moment van dit besluit 
geldt;
5. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in 
artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening, aangezien 
dit in casu niet vereist is;
6. een krediet van € 65.000,- ter beschikking te stellen 
ter dekking van de extra voorbereidingskosten en de 
extra kosten van de tijdelijke huisvesting van de
brandweerpost;
7. het extra benodigde kredietbedrag van € 65.000,- te 
dekken uit het geoormerkte verkoopresultaat van de 
tweede supermarkt.

Het voorstel wordt met 11 stemmen 'voor' en 5 
stemmen 'tegen' aangenomen. De fracties van SGP/
CU, CDA en PVDA stemden voor. De fracties van de VVD, 
D66, LPB en OPA Borsele stemden tegen.
6. Voorstel om in te stemmen met de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Zeeland 2021. 
Besluit: De raad besluit om het college toestem-
ming te verlenen om in te stemmen met de gewij-
zigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Zeeland 2021.
7. Voorstel om een positieve zienswijze uit te 
brengen op het meerjarenbeleidsplan 2022-2025 
van de Veiligheidsregio Zeeland. 
Besluit: 1. Een positieve zienswijze uit te brengen op 
het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 Veiligheidsregio 
Zeeland;

2. Het bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland hierbij 
te verzoeken om de opgenomen beleidsdoelstellingen 
te concretiseren. Het huidige abstractieniveau geeft 
nog geen mogelijkheid om beleidskeuzes te maken 
en/of prioritering aan te brengen.
3. Kennis te nemen van de benchmark uitgevoerd door 
bureau Berenschot.
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 begrotingswijziging 2021. 
Besluit: 1. Kennis te nemen van de 2de bestuursrap-
portage 2021 Veiligheidsregio Zeeland;
2. Een positieve zienswijze in te dienen op de 3de 
begrotingswijziging 2021, waarbij wordt ingestemd 
met:
c. de aanpassing van de  investeringskredieten zoals 
opgenomen in bijlage 4 van de 2de bestuursrappor-
tage 2021;
d. de onttrekking aan de reserves, zoals opgenomen in 
bijlage 3 van de 2de bestuursrapportage 2021.
9. Voorstel om in te stemmen met de eindevaluatie 
Bestuursprogramma 2018 – 2022 Borsele.
Besluit: De raad besluit in te stemmen met de 
‘Eindevaluatie Bestuursprogramma 2018-2022
Borsele’.
10. Voorstel om in te stemmen met de aanschaf 
van een nieuwe achterlader, een duurzaam ver-
voersmobiliteitsplan op te stellen en de vervan-
gingscyclus en afschrijvingstermijnen van de huis-
vuilauto’s te wijzigen. 
Besluit: 1. Een nieuwe achterlader aan te schaffen.
2. Een duurzaam vervoersmobiliteitsplan op te stellen.
3. 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 handhavingsplan alcohol 
2022-2025. 
Besluit: 1. In te stemmen met het regionaal kader 
gezondheid Oosterschelderegio 2022-2025.
2. In te stemmen 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). 
Besluit: De raad besluit om de bezuinigingstaakstel-
ling van structureel € 110.000 op het gebied van sport 
en bewegen te realiseren door:
1. De aanpassing van het contract met Sportfondsen 
Borsele: een te realiseren bezuiniging van € 50.000.
2. In te stemmen met het stopzetten van de uren van de 
coördinator sport en bewegen door de vacature niet in 
te vullen: een te realiseren bezuiniging van €60.000.
13. Voorstel om kennis te nemen van de resultaten 
van het onderzoek naar de gevolgen van eventu-
ele uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) Zeeuwse Muziekschool en in te stemmen met 
de uittreding uit de GR Zeeuwse Muziekschool (uit-
werking besluit 11 van het kerntakenonderzoek). 
Besluit: De gemeenteraad besluit niet in te stemmen 
met de uitwerking van besluit 11 van het kerntaken-
onderzoek om:
1. Kennis te nemen van de resultaten van het onder-
zoek naar de gevolgen van eventuele uittreding
uit de Gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse 
Muziekschool.
2. In te stemmen met de uittreding uit de Gemeen-
schappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool.
3. De kosten van de eenmalige uitkoopsom te dekken 
uit het weerstandsvermogen.
4. De kosten voor de Muziekschool tot medio 2024 te 
dekken uit het weerstandsvermogen.

Het voorstel wordt met 15 stemmen 'tegen' en 1 stem 

'voor' verworpen. De fracties van SGP/CU, CDA, PVDA, 
LPB, D66 en OPA Borsele stemden tegen.
De fractie van de VVD stemde voor.
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). 
Besluit: Het door de PVDA en D66 ingediende amen-
dement om “de voorgestelde bezuiniging en methode 
te laten vervallen en het besluit als volgt aan te 
passen: het huidige beleid in stand te houden en de 
door het Rijk beschikbaar gestelde Corona (cultuur)
gelden hiervoor tijdelijk in te zetten," wordt verwor-
pen. Voor stemden de fracties van de PVDA en D66; 
tegen stemden de fracties van SGP/CU, CDA, LPB, VVD 
en OPA Borsele.
Het door het CDA ingediende amendement om het 
beslispunt 1C inzake de Culturele Raad Borsele te 
wijzigen in “Het niet geoormerkte deel van het budget 
de komende 4 jaar op niveau houden door de beoogde 
verlaging van € 3.905 op te vangen met de zgn. coro-
namiddelen ter ondersteuning van de lokale cultu-
rele infrastructuur," wordt verworpen. Voor stemde 
de fractie van het CDA; tegen stemden de fracties van 
SGP/CU, LPB, PVDA, VVD, D66 en OPA Borsele.
De raad besluit om het huidige cultuurbeleid aan te 
passen door de bezuinigingstaakstelling van €15.000 
op het onderdeel cultuur te realiseren door te kiezen 
voor optie 1, te weten:
1. A. Amateuristische kunstbeoefening
verlagen van € 21.800 naar € 15.705 € 6.095
B. Maatschappelijke activering
verlagen van € 14.582 naar € 9.582 € 5.000
C. Culturele Raad Borsele
Het niet geoormerkte deel van het budget verlagen 
van € 19.300 naar € 15.395 € 3.905
Het voorstel wordt met 12 stemmen 'voor' en 3 
stemmen 'tegen' aangenomen.
De fracties van SGP/CU, CDA, LPB, VVD en OPA Borsele 
stemden voor.
De fracties van de PVDA en D66 stemden tegen.
15. Voorstel om in te stemmen met de 4e begrotings-
wijziging 2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst 
Zeeland (RUD) aangaande de uitvoering van het 
plan van aanpak 'Rol en taken RUD Zeeland op 
gebied van ondermijning' en hierover een positieve 
zienswijze in te dienen. 
Besluit: 1. In te stemmen met de 4e begrotingswijzi-
ging 2022 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland 
aangaande de uitvoering van het plan van aanpak 'Rol 
en taken RUD Zeeland op gebied van ondermijning';
2. Een positieve zienswijze in te dienen;
3. In te stemmen met het ophogen van de gemeente-
lijke begroting met een bedrag van € 35.200 voor de 
jaren 2023 en verder.
16. Voorstel om in te stemmen met actualisatie van 
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 
met aanvulling van de gebiedsgerichte aanpakken 
Borsele West, Borsele Oost en de gebiedsontslui-
tingsvisie Waterpark Veerse Meer. 
Besluit: 1. In te stemmen met de actualisatie van het 
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).
2. In te stemmen met de gebiedsgerichte  aanpak 
Borsele West en deze als addendum aan het GVVP toe 
te voegen.
3. De al vastgestelde gebiedsgerichte aanpak Borsele 
Oost als addendum aan het GVVP toe te voegen.
4. De gebiedsontsluitingsvisie Waterpark Veerse Meer 
als addendum aan het GVVP toe te voegen.

17. Vragenuurtje.
Van het vragenuurtje wordt geen gebruik gemaakt.

18. Sluiting.

‘BORSELE DRINKT WATER’ WEEK, 
4 TOT EN MET 9 APRIL

Van maandag 4 tot en met zaterdag 9 april orga-
niseren we de eerste ‘Borsele drinkt water’ week. 
Een week lang promoten we water drinken. We 
doen dit omdat water drinken belangrijk is in 
een gezonde leefstijl. Kraanwater is gezond, 
goedkoop en gemakkelijk te krijgen.

In de ‘Borsele drinkt water week’ hebben we 
een challenge op scholen en kinderopvang. We 
dagen ze uit om een week lang water te drinken 
met de kinderen. Ook komen we naar verenigin-
gen, activiteiten, bibliotheek en andere plaatsen 
om informatie te geven en water uit te delen. We 
dagen jong en oud om deze week (meer) water 
te drinken!

Heeft u een activiteit in die week en wilt u dat 
we water drinken komen promoten? Neem 
dan contact op met Marianne de Kok (JOGG-
regisseur), via jogg@borsele.nl of 
06-25 69 40 76. 

De Borsele drinkt water week is een activiteit in 
het kader van JOGG-Borsele. Borsele is JOGG-
gemeente, JOGG staat voor gezonde jeugd, 
gezonde toekomst. We vinden het belangrijk dat 
de jeugd in Borsele opgroeit in een gezonde leef-
omgeving waar het maken van gezonde keuzes 
gemakkelijk en heel normaal is.

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. Onze publicaties vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. De zoekdienst van officiële bekend-
makingen 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 W W W . B O R S E L E . N L

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).  Op 16 
maart kunt u in elk dorp uw stem uitbrengen. Kijk op uw stempas voor uw stembureau op woensdag 
16 maart, deze ontvangt u eind februari. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 MAART 2022 www.borsele.nl/verkiezingen
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Voor een duurzame 
toekomst.
Stem 16 maart Annet van de Ree

Kandidatenlijsten vastgesteld
Op 4 februari 2022 was de openbare zitting van het centraal stembureau. Tijdens deze zitting werd 
besloten over de ingeleverde kandidatenlijsten. In onze gemeente kunt u straks uw stem uitbrengen 
op de lijsten: 1. SGP-ChristenUnie 2. CDA 3. Lokale Partij Borsele 4. PvdA. 5. VVD en 6. D66. Kijk voor 
de volledige kandidatenlijst op www.borsele.nl/verkiezingen.

Identiteitsbewijs mee
Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs meenemen. Voor 
deze stemming geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet 
kunt identificeren mag u niet stemmen! Is uw identiteitsbewijs te lang verlopen of heeft  u geen iden-
titeitsbewijs? Dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Vraag dit op 
tijd aan. De aanvraag duurt ongeveer een week. Wij werken op afspraak, een afspraak maken kan 
via www.borsele.nl. 

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.

GLADHEIDSBESTRIJDING IN DE GEMEENTE BORSELE 

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 u zelf 
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.


