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foto Bram Boone

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.

VRIJWILLIGERSHUIS

Activiteitenprogramma Borselse Sprinter
Woont u in de gemeente Borsele en vindt u het 
leuk om samen dingen te ondernemen?
De Borselse Sprinter haalt u op en brengt u 
thuis. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen 
incl. (entree)kosten voor de activiteit, eventu-
ele kosten voor lunch/diner of koffie met een 
koek of consumptie.

Vrijdag 22 juli, 11.30 - 17.30 uur
Bezoek Winkelcentrum de Struytse Hoeck 
Hellevoetsluis (nieuw!) Kosten: € 22,00 

Zaterdag 23 juli, 10.00 - 15.30 uur 
Lunch brasserie Oud Hulst (nieuw)
Kosten: € 13,00 incl. koffie/thee/fris, 
excl. lunch.

Dinsdag 26 juli, 15.30 - 20.00 uur 
Diner Resto van Harte, Grand Café Buitenrust 
Middelburg (Nieuw)  
Kosten: € 14,00 incl. diner, excl. drinken.  

Woensdag 27 juli, 12.00 -17.30 uur 
Rondrit West Zeeuws-Vlaanderen: 
Breskens, Nieuwesluis,  Groede, Kruishoofd, 
De Brabander, Cadzand
Kosten: € 19,00 incl. koffie/thee/fris, 
excl. lunch.

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen

Een uitgebreide beschrijving van de activi-
teiten vindt u in het SprinterNieuws en op 
onze website www.borselsesprinter.nl. Om 
het SprinterNieuws te ontvangen of u aan te 
melden voor de ritten kunt u op maandag- 
en woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 
uur contact opnemen via telefoonnummer 
06-52560982.

ZOMERACTIVITEITEN SENIORENRAAD

Deze zomer organiseert de Seniorenraad weer allerlei leuke activiteiten. Ga mee naar de Floriade, 
stap in de boot voor een rondvaart in de havens van Vlissingen-Oost of geniet van een heerlijke 
High Tea. 

3 augustus 7.45 uur – Bezoek Floriade Almere
Op deze wereldtuinbouwtentoonstelling ontdek je oplossingen die onze steden leuker, mooier en duur-
zamer maken. Floriade vindt slechts één keer in de 10 jaar plaats, dus mis het niet! Incl. busreis, entree 
en avondeten. De prijs van € 60,- is inclusief busreis, entree en eten op de terugreis. Bent u mindervalide 
en wilt u graag mee? Neem dan even contact op. Verzamelen bij Dijkstede in Heinkenszand
Aanmelden voor 27/7 – Betalen bij opgave

10 augustus 14.30 uur – High Tea bij Het Noordland in Heinkenszand
Vandaag staat er een heerlijke high tea voor ons klaar bij Het Noordland. In de mooie theetuin genieten 
we van verschillende zoete en hartige lekkernijen en natuurlijk van lekkere kopjes thee. Eventuele dieet-
wensen vooraf opgeven tijdens het aanmelden. De high tea is rolstoeltoegankelijk en kost € 17,50.
Adres: Noordlandseweg 12 Heinkenszand. Aanmelden voor 3/8

13 augustus 10.00 uur – Rondvaart in de havens van Vlissingen-Oost
In de havens van Vlissingen-Oost is altijd bedrijvigheid en het is een belevenis om hier eens rond te kijken 
vanaf een schip. Neem contant geld mee voor een eventuele versnapering. Het is niet toegestaan om zelf 
eten en drinken mee te nemen op de boot. De activiteit is gratis en rolstoeltoegankelijk. Verzamelen bin-
nenhaven bij stationsplein Vlissingen.Aanmelden voor 3/8

In augustus hebben wij nog meer activiteiten. Het volledige programma vindt u op 
www.vrijwilligershuis.nl. Aanmelden kan via 0113-311999 of info@vrijwilligershuis.nl. 
U bent van harte welkom!

Vanaf dinsdag zijn er in de hal van het gemeentehuis in Heinkenszand tal van kunstwerken 
te bewonderen. Borselse basisschoolkinderen hebben tekeningen en schilderijen gemaakt 
rondom het thema ‘Borselse streekproducten’. Wethouder Van de Plasse, kinderburgemeester 
Thomas Heijboer en initiatiefneemster Doortje Maat openden dinsdag de tentoonstelling en 
kozen de winnaars.

Het idee voor de tentoonstelling ontstond twee jaar terug bij de eerste kinderburgemeesterverkie-
zing. Kandidate Doortje Maat belandde in de top 3 en pitchte haar idee over een amateurkunstmu-
seum in de gemeente. Kris Rottier won uiteindelijk de verkiezing, maar het originele idee van Doortje 
bleef hangen. 

Uiteindelijk hebben Doortje en Kris de zomertentoonstelling in 2021 samen georganiseerd. Dit jaar 
bedacht kinderburgemeester Thomas het thema voor de zomertentoonstelling: ‘Borselse streekpro-
ducten’. Thomas wil namelijk graag laten zien hoe mooi de fruitteelt en akkerbouw in onze gemeente 
is. Dat is gelukt! De tekeningen staan vol met heerlijke appels, peren, bolussen, kersen, aardbeien en 
andere lekkernijen.  

Doortje en Thomas hebben de kunstwerken allemaal bekeken. Samen met de wethouder hebben ze 
bepaald wie de winnende tekeningen hebben gemaakt. De winnaars kunnen hun prijs ophalen in het 
gemeentehuis.

ZOMERTENTOONSTELLING GEOPEND IN GEMEENTEHUIS BORSELE

RAADSBIJEENKOMSTEN

Deze week vinden er geen collectieve raads-
bijeenkomsten plaats.

MANTELZORGER, NEEM CONTACT OP MET HET VRIJWILLIGERSHUIS!

Bent u mantelzorger en woont u in de gemeente Borsele? Geef uw gegevens door aan 
VrijwilligersHuis Borsele. Wij komen graag met u in contact!

Inschrijven als mantelzorger 
Als u zich inschrijft, nemen wij u op in ons mantelzorgbestand en nodigen u uit voor activiteiten en 
bijeenkomsten. Ook ontvangt u eens per jaar een attentie voor de Dag van de Mantelzorg. Daarnaast 
kunt u altijd bij ons terecht met vragen over mantelzorgondersteuning of voor een luisterend oor. 
Wij denken graag met u mee! Inschrijven kan via onze website www.vrijwilligershuis.nl. Ook jonge 
mantelzorgers (vanaf 6 jaar) kunnen zich laten registreren. 

Wanneer bent u mantelzorger?
U bent mantelzorger als u meerdere uren per week zorgt voor iemand in hun directe omgeving met 
een chronische ziekte, beperking psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteunings-
behoefte. Dat kan een ouder zijn, uw partner, een broer of zus, maar ook een vriend of goede buur. 
Het zorgen voor een ander ervaart u misschien als normaal en het geeft ook voldoening, maar het 
kan ook zwaar zijn. Hulp vragen kan lastig zijn, maar het is belangrijk om dit wel te doen als de zorg u 
teveel wordt. U kunt bij het VrijwilligersHuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Samen 
zoeken we een oplossing voor uw vraag. 
U kunt ons bereiken via 0113-311999 of info@vrijwilligershuis.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

Datum 07-07-2022
Aanvang 20:00

1 Opening
  Afwezig: de heer Van Hartingsveldt (SGP/CU)

2 Spreekrecht publieke tribune
  Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

3 Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering

 4 Ingekomen stukken/Klankbordgroepen 
  Niet van toepassing

 5 Voorstel om geen wensen en bedenkingen in te brengen ten aanzien van de voorgenomen 
oprichting van en deelname aan de stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
  De raad besluit: 
  1.  Geen wensen en bedenkingen in te brengen naar aanleiding van de door de Veiligheidsregio Zeeland 

voorgenomen oprichting van en deelname aan de stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.
  2. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat deelname niet leidt tot kostenstijging.

 6 Voorstel om inzake de Veiligheidsregio Zeeland een positieve zienswijze in te dienen over de 
jaarrekening 2021, de resultaatbestemming 2021, de eerste begrotingswijziging 2022 en de con-
cept-programmabegroting 2023
   De raad besluit om inzake de Veiligheidsregio Zeeland:
  1.  Kennis te nemen van de jaarrekening 2021;2. Een positieve zienswijze te geven op het voorstel 

m.b.t. het rekeningresultaat 2021;3. Een positieve zienswijze te geven op de eerste begrotingswijzi-
ging 2022;4. Een positieve zienswijze te geven op de concept programmabegroting 2023.

 7 Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan kern Hoedekenskerke, gedeelte 
Waardweg 4, 2022 
  De raad besluit:
  1.  in te stemmen met de in dit raadvoorstel voorgestelde ambtshalve aanpassingen/wijzigingen in de 

Toelichting en op de Verbeelding ;
  2.  het bestemmingsplan” Kern Hoedekenskerke, gedeelte Waardweg 4, 2022, met inachtneming van 

hetgeen hierboven onder 1. is besloten, gewijzigd vast te stellen;
  3.  op basis van de Basisregistratie Grootschalige Topografie de bijbehorende ondergrond vast te 

stellen, zoals deze op het moment van dit te nemen besluit geldt;
  4.  geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro, aangezien dit in casu niet 

vereist is.

 8 Voorstel om inzake de gemeenschappelijke regeling De Betho in te stemmen met de conceptbe-
groting 2023 en daarover een positieve zienswijze in te dienen; kennis te nemen van de jaarrekening 
  De raad besluit om inzake de gemeenschappelijke regeling De Betho:
  1. In te stemmen met de conceptbegroting 2023.
  2. Een positieve zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2023.
  3. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021.

 9 Voorstel om inzake het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio in te stemmen 
met de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegroting 2023 en daartoe een positieve 
zienswijze in te dienen 
  De raad besluit om inzake het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio:
  1. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2022.
  2. In te stemmen met de programmabegroting 2023.
  3.  Een positieve zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2022 en de programmabegro 

ting 2023.
  4.  De financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2022 SWVO - € 66.957 positief voor Borsele – 

te reserveren voor mogelijke tegenvallers.
  De fractie van de LPB stemt tegen.

 10 Voorstel om inzake de GGD Zeeland in te stemmen met de programmabegroting 2023-2026 en 
daarover een positieve zienswijze in te dienen
  De raad besluit:
  1. Over de programmabegroting 2023-2026 van de GGD Zeeland een positieve zienswijze in te dienen.
  2.  De kosten jeugdhulp in natura uit de programmabegroting 2023-2026 op te nemen in de gemeen-

telijke begroting.

 11 Voorstel tot het vaststellen van de dorpsplannen voor het Groenstructuurplan Borsele
  De raad besluit:
  1. De 15 dorpsplannen van het Groenstructuurplan 2018-2038 vast te stellen.
  2. Een krediet van € 2.114.000 beschikbaar te stellen voor een eerste periode van 4 jaar.
  3.  In samenhang met punt 2; € 450.000,- uit de Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR), € 50.000,- 

uit de Reserve Sloerand, € 424.000,- uit de Egalisatiereserve groenstructuur en € 185.000,- uit de 
Reserve IBP toe te voegen aan de Reserve afschrijving investering maatschappelijk nut.

  4.  De kapitaallasten te dekken volgens het ‘Overzicht berekening kapitaallasten uitvoering 
Groenstructuurplan’

 12 Voorstel om in te stemmen met de jaarverantwoording 2021 gemeente Borsele 
  De raad besluit:
  1. In te stemmen met de jaarverantwoording 2021.
  2.  In te stemmen met de lastenoverschrijdingen op de programma’s ‘Bestuur, dienstverlening en vei-

ligheid’, ‘Lokale economie’, ‘Werk en inkomen’ en ‘Algemene dekkingsmiddelen’.
  3.  In te stemmen met de kredietoverschrijding op het dorpshuis ’s-Heerenhoek voor een bedrag van 

€ 50.000.
  4. Het gerealiseerd resultaat te bestemmen zoals is voorgesteld.
  5. De restantinvesteringen en -projecten uit 2021 over te hevelen naar 2022.
  6.  In te stemmen met de aanpassing van de planning-en-controlcyclus door geen jaarverantwoor-

ding Sociaal Domein aan te bieden en in plaats daarvan deprogrammarapportage van het Sociaal 
Domein als het jaarlijkse ijkmoment toe te passen.

  7.  De resterende geoormerkte Coronamiddelen van 2021 te reserveren voor verdere uitvoering in 
2022.

  De VVD fractie stemt tegen besluit 4.

 13 Vragenuurtje

 14 Sluiting

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING DONDERDAG 7 JULI

KLEURPLATENWEDSTRIJD: DOE JE MEE?

De zomervakantie komt eraan; het perfecte moment om thuis lekker te kleuren! We houden daarom 
een kleurplatenwedstrijd. Win een zomers cadeau! Je maakt 13x kans! We kiezen een kleurplaat uit 
elke Zeeuwse gemeente, dus 13 in totaal.

Wat moet je doen? 
Kleur de plaat zo mooi mogelijk en stuur de kleurplaat uiterlijk 31 augustus 2022 via e-mail of per post 
in. In de kleurplaat zitten ook meerdere flessen verstopt. Vul onderaan op de kleurplaat het aantal 
flessen in die je kunt vinden.  Download de kleurplaat op www.olazzeeland.nl/glasapart. 

Insturen voor 31 augustus
Stuur de ingekleurde kleurplaat met jouw gegevens vóór 31 augustus 2022 naar: 
info@olazzeeland.nl 

of per post: 
O.L.A.Z. Zeeland
T.a.v. Kleurplatenwedstrijd
Postbus 79 - 4420 AC Kapelle

Bekendmaking winnaars
De 13 winnaars maken we begin september 2022 bekend via www.olazzeeland.nl/glasapart en ook 
de sociale mediakanalen van de gemeenten en de Zeeuwse reinigingsdienst. 


