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De Wmo-Raad Borsele zoekt versterking! We 
zijn op zoek naar inwoners van Borsele die 
opkomen voor de belangen van de inwoners 
en de leefbaarheid in de gemeente. 

Vindt u maatschappelijke onderwerpen zoals 
jeugdzorg, langer zelfstandig thuis wonen, 
mantelzorg of verslavingsproblematiek belang-
rijk? Wilt u de stem van de inwoners laten horen 
en het college van burgemeesters en wethou-
ders adviseren over de nodige verbeteringen? 
Word dan lid van de Wmo-Raad Borsele!

Werkzaamheden
Als lid van de Wmo-raad gaat u gesprek met 
onder andere buurtverenigingen en cliëntraden
over hun behoefte en/of ervaring met maat-
schappelijke ondersteuning. Daarmee onder-
zoekt u of het beleid binnen het Sociaal Domein 
wel aansluit met de praktijk. U adviseert het 
college over knelpunten en kansen om die 
ondersteuning te verbeteren. De Wmo-raad 
bestaat uit 9 tot 11 leden en een onafhankelijke 
voorzitter. We vergaderen acht keer per jaar en 
houden eens per jaar een themabijeenkomst. 

Dit bieden wij:
• Zinvol en interessant vrijwilligerswerk
• Een goede werksfeer
• Ambtelijke ondersteuning
• Presentiegeld en een reiskostenvergoeding. 

Bent u enthousiast en wilt u meer weten?
Neem dan vrijblijvend contact op met Rianne 
Schreijenberg via 06 - 52 56 09 80. 

MEEDENKEN OVER ALLERLEI 
MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN? 
WORD LID VAN DE WMO-RAAD!

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.

Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de gemeenteraad van Borsele, te houden op 
donderdag 6 oktober 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 vormen van een reserve GBE Aqua B.V., een kapitaalstorting en 

het meerdere van het geprognosticeerde dividend van GBE Aqua B.V. als krediet van € 91.000 te ver-
strekken voor het dekken van de kosten voor de behandeling van het nucleaire dossier tot het einde 
van 2022 

 
 6.  Voorstel tot het vaststellen van de Verordening nadeelcompensatie gemeente Borsele en het daarbij 

behorende formulier  
 
 7.  Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een ontsluitingsweg ten 

behoeve van nieuwbouwplan Slothoeve Baarland  

 8.  Voorstel tot het vaststellen van het delegatiebesluit Omgevingswet gemeente Borsele 2022 
 
 9.  Voorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut en Garantiebeleid gemeente Borsele 2023 

 10.  Voorstel tot het vaststellen van de Verordening auditcommissie Borsele 2022 
 
11. Vragenuurtje

 12. Sluiting

Heinkenszand, 20 september 2022

voorzitter van de raad, 
G.M. Dijksterhuis

UITNODIGING RAADSVERGADERING DONDERDAG 6 OKTOBER

ZWERFAFVALACTIE EEN SUCCES

Op 15 september heeft de afdeling Borsele van 
Vrouwen van Nu een zwerfafvalopruimactie 
gehouden in en rondom ’s-Gravenpolder. De 12 
deelnemende dames verzamelden bij de kerk bij 
de Bosseweide en liepen vanaf daar in groepjes 
van vier hun route. 

De actie was – zij het een paar dagen vroeger - in 
het kader van de World Clean Up Day, een

 zwerfafvalopruimactie die jaarlijks in 191 landen 
wordt gehouden en o.a. wordt ondersteund door 
de Plastic Soup Foundation, Nederland Schoon 
en het MEC te Goes.

De gemeente Borsele verstrekte materialen zoals 
hesjes en grijpers. De dames liepen niet voor 
niets, zo ziet u op de foto. Naderhand werden zij 
op koffie/thee met wat lekkers getrakteerd. 



 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

 1 Opening, speciaal woord van welkom voor de Goese burgemeester Mulder.

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

 3 Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering
  Mevrouw Koeleman (CDA) geeft aan een motie vreemd aan de orde van de dag in te willen dienen. 
  De behandeling van deze motie wordt als agendapunt 9b toegevoegd.

 4 Ingekomen stukken/Klankbordgroepen
   De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Mevrouw Koeleman geeft een terug-

koppeling van de auditcommissie.

 5 Voorstel tot het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Kern Oudelande, 
  parkeerterrein Doelstraat, 2022’ 
  1.  het bestemmingsplan “Kern Oudelande, gedeelte parkeerterrein Doelstraat, 2021”(NL.IMRO.0654.

BPOLPDS2022-0002) conform het ter inzage gelegde ontwerp vast te stellen;
  2.  de bijbehorende ondergrond op basis van het Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vast 

te stellen, zoals deze op het moment van dit besluit geldt;
  3.  geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wet ruimtelijke ordening, aan-

gezien dit in casu niet vereist is.

 6  Voorstel om in te stemmen met de nieuwbouw voor de scouting Heinkenszand en het daarvoor 
benodigde krediet ter beschikking te stellen

  in te stemmen met:
  1. de bouw van een nieuw scoutinggebouw aan ’t Dijkje in Heinkenszand;
  2. het beschikbaar stellen van een krediet van € 212.000,- voor de kosten van de nieuwbouw;
  3. de kosten van de nieuwbouw te dekken uit de hiervoor in de kadernota gereserveerde kapitaallasten;
  4. het opstarten van de noodzakelijke ruimtelijke procedure voor de nieuwbouw.

 7 Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak van de Culturele Raad Borsele, 
  voor de bestemming van de corona-compensatiemiddelen voor kunst en cultuur 
  1.  In te stemmen met het plan van aanpak van de Culturele Raad Borsele, voor de bestemming van de 

corona-compensatiemiddelen voor kunst en cultuur;
  2.  De Culturele Raad Borsele voor de uitvoering van dit plan een bijdrage van € 90.000 te verstrekken;
  3. Een bedrag van € 45.000 te reserveren voor de gemeentelijke aspecten uit het plan van aanpak.

 8  Voorstel inzake GGD Zeeland om: a. kennis te nemen van de jaarstukken 2021; b. een posi-
tieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de bestemming van het jaarresultaat 2021 en de 
7e begrotingswijziging 2022; c. in te stemmen met de afrekening aan de Inkooporganisatie 
Jeugdhulp Zeeland 

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GGD Zeeland;
  2.  Een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de bestemming van het jaarresultaat 2021, 

zoals verwerkt in de 6e begrotingswijziging 2022 (onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) 
en de 7e begrotingswijzigingen 2022 (onderdeel GGD Zeeland);

  3.  In te stemmen met de afrekening aan de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor een bedrag 
van € 324.280 en deze te dekken uit de reserve sociaal domein.

 9 Vragenuurtje
  1.  Mevrouw Van de Ree (D66) vraagt een update over de huidige stand van zaken m.b.t. de opvang van 

Oekraïense vluchtelingen.
    
   Burgemeester Dijksterhuis antwoordt dat er op dit moment 120 ontheemden uit Oekraïne ingeschre-

ven staan in Borsele. Hiermee zijn al onze opvanglocaties bezet. We zijn bezig met de ontwikkeling 
van 48 nieuwe opvangplekken.

    De meeste locaties, zowel particulier als gemeentelijk, zijn in ieder geval tot het eind van het jaar 
open. Waarbij er de principe afspraak is gemaakt met de eigenaren dat deze locaties ook volgend jaar 
nog als opvang beschikbaar zijn. Waar dit niet mogelijk is zoeken we tijdig oplossingen.

   Met een inloopbijeenkomst in augustus en een plenaire bijeenkomst vorige week hebben we de 
inwoners van Nisse ingelicht over het voornemen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in 
woonunits op de locatie van het voormalige tennispark.

   Gelet op de sterk verhoogde taakstelling en de schaarste op de woningmarkt is het versneld huisves-
ten van statushouders een pittige uitdaging. Desondanks zitten we op schema met onze taakstelling.

   Zeeland heeft van de Rijksoverheid het verzoek gekregen de crisisnoodopvang op te schalen tot 450 
plaatsen, tot het eind van dit jaar. Op dit moment worden in Terneuzen 75, in Vlissingen 75 en in 
Zierikzee 35 asielzoekers opgevangen in crisisnoodopvang. Daarnaast verricht de gemeente Goes een 
tijdelijke inspanning voor 400 plaatsen. In Borsele worden op dit moment geen asielzoekers in de 
crisisnoodopvang opgevangen. Daarom is het college zich aan het oriënteren op mogelijke locaties in 
Borsele.

   De opgave die we als Zeeland hebben in het huisvesten van statushouders en het opvangen van asiel-
zoekers wordt regionaal afgestemd in de Regiodeal Asielopvang. Het college heeft de raad hierover 
eerder geïnformeerd. Op dit moment wordt invulling gegeven aan de regiodeal. In dit plan staat wat 
we kunnen leveren en wat we hiervoor nodig hebben. Burgemeester Dijksterhuis verwacht de raad 
hierover binnenkort nader te kunnen informeren.

 2.  Tevens vraagt mevrouw Van de Ree of de Borselse basisscholen in actie zijn gekomen om de lucht-
kwaliteit in de schoolgebouwen te verbeteren.

   Wethouder Van de Plasse vertelt dat de schoolbesturen in 2021 een zogeheten ventilatiescan hebben 
laten uitvoeren. Uit deze scan is gebleken dat de meeste schoolgebouwen aan de ventilatienormen 
voldoen. Bij één gebouw is vastgesteld dat er niet aan de norm wordt voldaan. Het schoolbestuur 
heeft voor aanpassingen van de ventilatie een subsidie van het Rijk gekregen (1/3 deel v Rijk en 2/3 
schoolbestuur). Het betreffende schoolbestuur heeft de ventilatie in 2021 aangepast en daarmee 
voldoet dit gebouw ook de ventilatienormen.

   Mevrouw Koeleman (CDA) dient mede namens de fracties van SGP/CU, PVDA, VVD & D66 een motie 
vreemd aan de orde van de dag in.  Hierin wordt het college opgeroepen te onderzoeken of het budget 
dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld aan de gemeente voor de energietoeslag voldoende ruimte 
biedt om de norm te verhogen naar 130 % van het sociaal minimum en indien mogelijk deze norm-
verhoging voor de gemeente Borsele in te voeren. De motie wordt unaniem aangenomen.

10 Sluiting 

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING DONDERDAG 15 SEPTEMBER

0113 249442
Bel met onze professionals
Eén telefoonnummer voor alle Zeeuwen:

Dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur

Of kijk op ggdzeelandprikt.nl

Vragen over 
corona? Een 
vaccinatieafspraak
maken?

Veel mensen willen energie en gas besparen, 
maar vinden het lastig om een concreet plan 
te maken voor hun eigen huis. Heb jij slimme 
duurzame stappen gezet zoals dakisolatie, HR++ 
glas of een warmtepomp? Help anderen op weg! 
Meld je woning aan als voorbeeld op de website 
van de Nationale Duurzame Huizen Route en stel 
je woning open voor bezoekers op 29 oktober en 
5 november. 

Al 10 jaar lang delen enthousiaste huiseigenaren in 
Nederland hun ervaring met duurzaam wonen. 
Voor inwoners die hier ook mee aan de slag willen, 
is het ontzettend waardevol om eens een duurzaam 
huis te bezoeken. Hoe werkt een warmtepomp nou 
eigenlijk of hoe pak je het isoleren van je dak aan? 

Op 29 oktober en 5 november kunnen bezoekers 
dit in de praktijk ervaren en vragen stellen aan een 
huiseigenaar. 

Aanmelden
De gemeente Borsele doet dit jaar mee aan de 
Duurzame Huizen Route en is op zoek naar voor-
beelden in de omgeving. Heb jij als ervaringsdes-
kundige tips over het duurzamer maken van je 
huis? 
Meld jouw woning dan aan en deel je verhaal. Of je 
nu grotere of kleinere maatregelen hebt genomen: 
alle ervaringen zijn welkom! 

Aanmelden kan via: 
www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

DUURZAME STAPPEN GEZET? MELD JOUW HUIS AAN ALS VOORBEELDWONING!

VRIJWILLIGERSHUIS – LUNCH EN VERTONING DORPSFILM IN OVEZANDE EN BAARLAND

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid organi-
seert het VrijwilligersHuis Borsele een lunch 
in Ovezande en Baarland. Deze is bedoeld 
voor inwoners van Borsele in en buiten deze 
dorpen die behoefte hebben aan ontmoeting 
en gezelligheid.  

Ovezande
Samen met de RK-kerk in Ovezande organiseren 
we deze lunch op donderdag 6 oktober in dorps-
huis ’t Trefpunt aan Hoofdstraat 54. Wethouder 
Marga van de Plasse opent de lunch om 12.00 uur 
met een welkomstwoord. Na de lunch vertonen 

we een dorpsfilm van Ovezande uit 1968 met 
gesproken tekst. 
U bent van harte welkom vanaf 11:45 uur. De 
entree is gratis, aanmelden is verplicht en kan tot 
en met 3 oktober bij het VrijwilligersHuis via 0113-
311999. Let op: er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar, dus meld u snel aan. Vol is vol!

Baarland
De lunch in Baarland organiseren we op vrijdag 
7 oktober in dorpshuis The Cameronian aan 
Nieuweweg 4. We openen de lunch om 12.00 uur, 
daarna vertonen we een dorpsfilm van Baarland 

uit 1966 met gesproken tekst. U bent van harte 
welkom vanaf 11:45 uur. De entree is gratis, aan-
melden is verplicht en kan tot en met 29 septem-
ber bij het VrijwilligersHuis via 0113-311999. 
Let op: er is een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar, dus meld u snel aan. Vol is vol!

De Week tegen Eenzaamheid duurt van 29 sep-
tember tot en met 6 oktober. Tijdens deze week 
staan ontmoeting en verbinding centraal.

WWW.BORSELE.NL



In Borsele kan iedereen zichzelf zijn, iedereen 
telt mee. Daarom hijst wethouder Marga van 
de Plasse op internationale Coming Out Day de 
regenboogvlag voor het gemeentehuis. U bent 
van harte welkom om op 11 oktober 2022 om 
half 9 hierbij aanwezig te zijn!

Na het hijsen van de vlag  is er tijd voor koffie en 
een (regenboog)taartje. Gemeente Borsele gaat 
graag met haar inwoners in gesprek over dit 
thema. Wat gaat goed en wat kan de gemeente nog 
verbeteren? 

Wethouder Van de Plasse: “Ieder jaar laten we de 
regenboogvlag wapperen. Met deze symboliek 
betuigen we respect voor ieder mens, ongeacht ras, 
geaardheid, geloof, religie en leeftijd. Dat je mag 
zijn wie je ten diepste bent, dat je je geaccepteerd 
voelt en andersom ook open staat voor acceptatie 
van de ander. Immers, een vreedzame en veilige 
samenleving kan alleen groeien en bloeien als we 
elkaar accepteren en waarderen om wie we zijn. 

De wereld om ons heen laat zien dat het belangrijk 
is hier aandacht voor te vragen, ook in Borsele. We 
horen dus ook graag van inwoners hoe zij over dit 
onderwerp denken!"

HIJS SAMEN MET GEMEENTE BORSELE DE REGENBOOGVLAG OP 11 OKTOBER 2022! 

 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

VRIJWILLIGERSHUIS – HEINKENSZAND

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, eventuele kosten voor 
lunch/diner of koffie met een koek of consumptie.

Dinsdag 4 oktober, 10.30 - 16.00 uur  
Lunch in brasserie-restaurant Huys van Roosevelt, 
Oud-Vossemeer     
Kosten: € 12,00 excl. lunch en drinken

Woensdag 5 oktober, 12.00 - 17.30 uur  
Herfstrit Brabant-België: Heerle - Wouw - Nispen 
(NB) - Essen - Wildert - Kalmthout(B) - Putte - 
Woensdrecht Kosten: € 22,50 

Donderdag 6 oktober, 11.00 - 17.30 uur 
Bezoek Brugge (B), met o.a. een rondvaart 
Speciale prijs! Kosten: € 35,00 
 
Vrijdag 7 oktober, 15.30 - 21.00 uur  
Dinerbuffet all-in bij restaurant de Elderschans, 
Aardenburg   
Kosten: € 13,00 excl. all-in dinerbuffet voor 
€ 24,95

Dinsdag 11 oktober, 10.00 - 18.00 uur   
Speciale prijs!  
Bezoek en Safari Beekse Bergen 
Kosten: € 38,00 incl. safari en park; excl. koffie/
thee en lekkers 

Donderdag 13 oktober, 10.00 - 18.00 uur
Herfstlunch brasserie Woods, Oosterhout
Kosten: € 17,50 excl. lunch en drinken 

Maandag 17 oktober, 11.00 - 18.00 uur  
Bezoek aan Neeltje Jans  
Grotendeels rolstoeltoegankelijk!
Kosten: € 35,00 incl. entree; excl. koffie/thee 
en lekkers 

Woensdag 19 oktober, 12.30 - 17.30 uur
Herfstrit Brabant: Zuidgeest - Heimolen - Heihoefke 
- Wouwsche Plantage Kosten: € 19,50 

Donderdag 20 oktober, 11.00 - 18.00 uur   
Speciale prijs!   
Waasland winkelcentrum, Sint Niklaas (B) 
Kosten: € 25,00 

Vrijdag 28 oktober i.p.v. dinsdag 25 oktober, 
11.30 - 18.00 uur   
Faunapark Flakkee Deels rolstoeltoegankelijk!
Kosten: € 24,00 incl. entree; excl. lunch en 
drinken 

Woensdag 26 oktober, 08.30 - 17.30 uur 
Ouderendag de Graaf van Haamstede, Haamstede   
Geen invalidentoilet!  
Kosten: € 36,00 incl. koffie en drankje, warme 
maaltijd excl. dranken; incl. bingo; excl. 
verloting

Zaterdag 29 oktober, 12.00 - 17.30 uur 
Kringloopwinkel van Zeeuwse gronden, Terneuzen 
Kosten: € 11,50 

Maandag 31 oktober, 12.00 - 17.30 uur  
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen  
Kosten: € 16,50 

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten 
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 telefoonnum-
mer 06-52560982.

BEZORGERS GEZOCHT VOOR MAALTIJD THUIS BORSELE

Het VrijwilligersHuis zoekt vrijwilligers voor de 
bezorging van warme maaltijden in Baarland, 
Hoedekenskerke en Driewegen. 

U doet dit werk samen met collega’s, zodat u 
eens in de vijf of zes weken aan de beurt bent om 
rond lunchtijd de maaltijden te bezorgen. 

Daarnaast zoeken we chauffeurs die met een 
busje de te bezorgen maaltijden naar de vrij-
willigers in verschillende dorpen brengen. Van 
maandag tot en met vrijdag bent u dagelijks 
een halfuur tot maximaal een uur bezig met de 
maaltijdbezorging. 

De klanten zullen u heel dankbaar zijn! Daarnaast 
ontvangt u van ons een onkostenvergoeding en 
hebben wij voor al onze vrijwilligers een verzeke-
ring afgesloten. 

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend 
contact op met het VrijwilligersHuis via tele-
foonnummer 0113-311999 of e-mailadres  
info@vrijwilligershuis.nl.


