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Jaarlijkse herdenking Baarland

woensdag 26 oktober | 14.55 uur | strandbrasserie De Landing
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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

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

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

Op woensdag 26 oktober herdenkt
de gemeente Borsele de strijd
die geleverd is voor de bevrijding
van Zuid-Beveland. Dit jaar
is het 78 jaar geleden dat de
bevrijders hier geland zijn. Om
14.55 uur vertrekken we vanaf
strandbrasserie De Landing aan
de zeedijk in Baarland naar het
monument. Hier vindt om 15.00
uur een korte plechtigheid plaats,
waarbij het gemeentebestuur
van Borsele een krans zal leggen.
Na de kranslegging door het
gemeentebestuur worden
aanwezigen in de gelegenheid
gesteld bloemen neer te leggen bij
het monument. Na aﬂoop wordt
aanwezigen bij strandbrasserie
De Landing een kop koﬀie
aangeboden.

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

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 maandagen woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00
uur contact opnemen via telefoonnummer
06-52560982.
De activiteiten van de Borselse Sprinter komen in
aanmerking voor de Verordening Declaratiefonds
gemeente Borsele 2015. Voor meer informatie zie
www.borselsesprinter.nl of neem contact op
met GR De Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen
en Zorg (WIZ), T. (0113) 239100 of via e-mail:
info@grdebevelanden.nl

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

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 27 OKTOBER
In verband met het herfstreces zal er op donderdag 27 oktober géén raadsbijeenkomst plaatsvinden.

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.

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

DAG VAN DE MANTELZORG 10 NOVEMBER
Mantelzorgers zijn dag in, dag uit in de weer
voor hun naaste(n). Op 10 november krijgen
alle mantelzorgers van Borsele een bedankje
van het college. Ook organiseren we een lunch
waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten.
De ruim tweehonderd geregistreerde mantelzor-

gers ervaren de zorg vaak als normaal. Het geeft
voldoening om voor een ander te zorgen, maar
het kan ook zwaar zijn. De gemeente Borsele vindt
het belangrijk om de mantelzorgers te laten zien
dat we hun belangeloze zorg waarderen. Daarom
zetten we hen op de Dag van de Mantelzorg in het

zonnetje.
Mantelzorgers kunnen voor een luisterend oor,
informatie, advies en ondersteuning terecht bij
het VrijwilligersHuis. Het is vaak lastig om hulp
te vragen als de zorg te veel wordt. Toch is het
belangrijk om dit wel te doen. Samen zoeken we

een oplossing voor uw vraag. Meer informatie is te
vinden op onze website.
Bent u ook mantelzorger, maar staat u nog niet
zo bij ons geregistreerd? Schrijf u dan in op onze
website www.vrijwilligershuis.nl of vraag een
formulier aan via 0113-311999.

Het betreft: Joonyson Barbara, 24-12-1988

4450 AA Heinkenszand. Vermeld hierin uw naam
en adres, dagtekening, het besluit waar u bezwaar
tegen maakt en de gronden van het bezwaar.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met team Burgerzaken, telefoonnummer 0113238441 of via burgerzaken@borsele.nl.

BEKENDMAKING WET BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van team Burgerzaken van de
gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande
persoon niet meer woont op het adres waar
hij volgens de basisregistratie personen staat
ingeschreven.

Het college heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijst van deze persoon op te schorten.
Dat betekent dat hij daardoor niet meer op dat
adres staat ingeschreven. De betrokken persoon
is verplicht tot het doen van aangifte van verblijf
en adres of adreswijziging.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
binnen zes weken na datum van publicatie gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1,

BESLUITENLIJST BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING DONDERDAG 6 OKTOBER
1 Opening
		 Afwezig: Mevrouw Koeleman (CDA)
2 Spreekrecht publieke tribune
		 Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
3 Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering
		Mevrouw Stroosnijder kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan. Deze motie wordt
behandeld als agendapunt 11B. Ook de heer Kampstra (CDA) kondigt een motie vreemd aan de orde
van de dag aan. Deze wordt behandeld als agendapunt 11 C.
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 verstrekken voor het dekken van de kosten voor de behandeling van het nucleaire dossier tot
het einde van 2022
		 1. Instemmen met het vormen van een reserve GBE Aqua;
		 2. Instemmen met de kapitaalstorting GBE Aqua B.V. voor een bedrag van € 2.291.021;
		 3. Het meerdere van het geprognosticeerde dividend van GBE Aqua B.V. als krediet van € 91.000 verstrekken 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
		De LPB dient een amendement in om,voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding, 300 euro i.p.v. 500 euro aan recht te heffen én de aanvraag uitsluitend te baseren op
de aanslagen Vennootschapsbelasting. Dit amendement is mede ingediend door D66 en de PVDA.
Omdat de stemmen over dit amendement staken worden dit amendement en het voorstel o.g.v.
artikel 32 lid 4 Gemeentewet doorgeschoven naar de volgende vergadering.
7	Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van een ontsluitingsweg ten
behoeve van het nieuwbouwplan Slothoeve Baarland
		De raad besluit om:
		 1. Het benodigde krediet van € 126.399,- beschikbaar te stellen voor: a. de aanleg van een ontsluitingsweg met voorzieningen ten behoeve van de ontsluiting van de bouwkavels van het nieuwbouwplan Slothoeve ter grootte van € 87.666,-. b. de overige kosten ter grootte van € 38.733,-.
		 2. Het totaal benodigde bedrag ten laste te brengen van de reserve Kwaliteit Openbare Ruimte.
8 Voorstel tot het vaststellen van het delegatiebesluit Omgevingswet gemeente Borsele 2022
		Het amendement van de LPB en D66 om na twee jaar (i.p.v. drie jaar) nadat het “Delegatiebesluit
Omgevingswet gemeente Borsele 2022” in werking is getreden aan de gemeenteraad een overzicht
van de krachtens delegatie genomen besluiten te doen toekomen en op basis daarvan te evalueren
wordt aangenomen.
		De raad besluit de bevoegdheid om het omgevingsplan te wijzigen en voor de volgende gevallen te
delegeren aan het college van burgemeester en wethouders:1.
		Wijzigingen die passen binnen wijzigingsbevoegdheden ex artikel 3.6 lid 1, onder a, van de Wet
ruimtelijke ordening, hieronder mede begrepen wijzigingsplannen ex artikel 7c, lid 12 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, zoals deze zijn opgenomen in van rechtswege in het omgevingsplan
opgenomen bestemmingsplannen; 2. Het verwerken van omgevingsvergunningen nadat deze onherroepelijk in werking zijn getreden; 3. Het nemen van een voorbereidingsbesluit met het oog op de
voorbereiding van in het omgevingsplan te stellen regels; 4. Voor het inpassen van door de raad
vastgestelde beleidsregels in het omgevingsplan; 5.Wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde hogere wet- of regelgeving; 6.Het toevoegen en/of wijzigen van begripsbepalingen voor zover
deze geen wezenlijke wijzigingen voor de fysieke leefomgeving tot gevolg hebben; 7.Wijzigingen in
de toelichting van het omgevingsplan; 8. Het corrigeren van verschrijvingen, verkeerde verwijzingen
en inventarisatiefoutjes in het omgevingsplan; 9. Het aanpassen van informatieproducten van het
omgevingsplan; 10. Wijzigingen van technische aard; 11. Het aanwijzen, wijzigen en schrappen van
gemeentelijke monumenten.
9 Voorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut en Garantiebeleid gemeente Borsele 2023
		 De raad besluit:
		 1. Het Treasurystatuut gemeente Borsele 2015 in te trekken.
		 2. Het Treasurystatuut gemeente Borsele 2023 vast te stellen.
		 3. Het Garantiebeleid gemeente Borsele 2011 in te trekken.
		 4. Het Garantiebeleid gemeente Borsele 2023 vast te stellen.
10 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening auditcommissie Borsele 2022
		 De raad besluit de Verordening auditcommissie gemeente Borsele 2022 vast te stellen.
11 Vragenuurtje
		De heer Sandee (PVDA) informeert waarom er niet meer dorpen worden uitgenodigd over de nazomergesprekken over nieuwe kerncentrales. De heer Dijksterhuis antwoordt dat in de dorpen in het
westelijke deel van de gemeente, aangrenzend aan het Sloegebied en de kerncentrale de nazomergesprekken worden georganiseerd. We kiezen in deze fase voor de dorpen waarvan de impact van de

energietransitie en de eventuele komst van kerncentrales naar verwachting het grootst is. Daarnaast
komt er digitaal de mogelijkheid voor al onze inwoners om hun input te geven over dit onderwerp.
Als het Rijk kiest voor Borsele als voorkeurslocatie, start de Rijksoverheid ook het formele traject op.
De minister heeft afgelopen maandag kenbaar gemaakt het belang te erkennen van een uiterst zorgvuldig participatietraject.

		
De heer Minderhoud (LPB) vraagt n.a.v. de vergunningverlening van een varkensstal aan de
Kerkepolderweg te Hoedekenskerke naar het standpunt van het college met betrekking tot de uitbreiding van intensieve veehouderij in onze gemeente. Wethouder Witkam antwoordt dat de wet- en
regelgeving die geldend is op het moment dat een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt
ingediend, leidend is bij toetsing van de aanvraag en vergunningverlening. Als een aanvraag voldoet
aan de indieningsvereisten is het aanhouden ervan vanwege mogelijke veranderende wetgeving niet
mogelijk. Onduidelijk is in hoeverre beleidskaders en wetgeving met betrekking tot stikstofdepositie gaan veranderen en op welke termijn. Met betrekking tot stikstofdepositie verandert er niets. De
ammoniak-emissie blijft zowel onder de vergunde als onder de aangevraagde situatie hetzelfde door
het toepassen van een nieuwe luchtwasser. Geur en fijnstof nemen toe. Deze toename wordt door de
RUD getoetst aan landelijke richtlijnen en wet- en regelgeving. Voor geuruitstoot is per diercategorie
een beoordelingskader vastgelegd in de Wet geurhinder en veehouderij. Past de geurbelasting voor
geurgevoelige objecten binnen de beoordeling,dan kan worden vergund.

		De raad heeft geen lokaal geurbeleid of fijnstofbeleid vastgesteld dat een extra beperking kan
opleggen aan intensieve veehouderijen en of bedrijven. Er kan daarmee geen lokale afweging plaatsvinden. Het lokaal omgevingsbeleid ten aanzien van intensieve veehouderij is gebaseerd op en
gebonden aan het provinciaal beleid zoals verwoord in de provinciale Omgevingsverordening 2018.
Daarin is bepaald dat nieuwvestiging van intensieve veehouderij, de omschakeling van een bestaand
bedrijf naar intensieve veehouderij en ook het toevoegen van een neventak intensieve veehouderij niet is toegelaten. Bouwen ten behoeve van een uitbreiding van de bedrijfsvloeroppervlakte is
mogelijk met toepassing van een afwijkingsbevoegdheid als aan eisen van bedrijfsverduurzaming
en omgevingskwaliteit wordt voldaan. Omschakeling binnen een intensieve veehouderij van de ene
naar de andere diercategorie is wel mogelijk als er geen toename van ammoniak-emissie is (stikstof).
Dat is bij deze omgevingsvergunning het geval.

		Desgevraagd door de heer Minderhoud geeft wethouder Witkam aan dat hij de dorpsraadvoorzitters
van Oudelande en Driewegen heeft geïnformeerd over locaties voor flexwoningen en een locatie in
Driewegen en een locatie in Oudelande heeft genoemd. Op 22 september jl. heeft een info-avond
plaatsgevonden over volkshuisvesting waarbij het onderwerp flexwonen breed aan de orde is
geweest. Hierbij heeft wethouder Weststrate ook de locaties in Oudelande en Driewegen genoemd als
mogelijke locaties. In dat kader is dus de raad al volledige openheid van zaken gegeven. Wij hebben
gemeend om na de raadsinfo ook de dorpsraden en de pachters te informeren over dit voornemen.

		De heer Vermeulen (CDA) vraagt of er recent vanuit Borselse scholen signalen zijn gedeeld met de
gemeente met betrekking tot kinderen die zonder te hebben ontbeten op school komen? En ziet
de gemeente voor zichzelf een rol weggelegd? Wellicht kunnen de scholen, bibliotheken en dorpshuizen (zorgzame dorpen) hierin ook een rol vervullen. Het belang van omzien naar elkaar wordt
meer en meer voelbaar. Wethouder Van de Plasse deelt de zorgen. Niet alleen daar waar het gaat
om kinderen die de dag zonder ontbijt op moeten starten, ook om een tekort aan kleding, het niet
kunnen betalen van schoolreisjes, sport en cultuurdeelname. Tot vanmiddag bereikten ons geen
noodkreten. Vanmiddag echter hadden we REA-vergadering en werd door het onderwijs een thema
aan de agenda toegevoegd; juist het punt waar de vraagstelling over gaat. De wethouder beziet wat
zij binnen haar mogelijkheden aan deze problematiek kan doen.

		11B de PVDA en D66 dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in, waarin het college wordt
verzocht niet in te stemmen met een herinrichting Governance Jeugdhulp Zeeland en een mogelijke nieuwe inrichting van Governance Jeugdhulp Zeeland zolang het onderzoek Intervence niet
is afgerond. Omdat de stemmen over deze motie staken wordt deze motie o.g.v. artikel 32 lid 4
Gemeentewet doorgeschoven naar de volgende vergadering.

		11.C De motie vreemd aan de orde van de dag van CDA en PVDA wordt met algemene stemmen
aangenomen. Hierin wordt het college opgeroepen de raad een voorstel voor te leggen waarin de
maximale aankoopwaarde en de hoogte van de lening van de starterslening worden verruimd. Dit
leidt ertoe dat starters beter kunnen worden ondersteund, dat de mogelijkheden voor een duurzaamheidslening kunnen worden aangepast en dat deze kan worden gekoppeld aan de starters.

		 12. Sluiting
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SAMEN VITAAL
Samen bewegen + samen eten = SAMEN VITAAL!

11.45 – 12.15 uur

Op maandag 31 oktober is het weer Samen Vitaal in ’s-Gravenpolder. Samen Vitaal betekent eerst samen en uurtje bewegen in de
beweegtuin onder begeleiding van buurtsportcoach Erwin Franse.
Daarna drinken we gezellig met z’n allen koffie in het sportcafé van
De Zwake. Fysiotherapeut Nathan Traas vertelt waarom dagelijks
bewegen belangrijk is en geeft voorbeelden hoe je dat thuis kunt
doen. En we sluiten met elkaar af met een gezonde lunch.

12.15 – 13.00 uur

Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 – 11.30 uur Samen bewegen in de
beweegtuin
11.30 – 11.45 uur Koffiedrinken in het
sportcafé van de Zwake

Informatie en voorbeelden
over zelf thuis bewegen
Samen lunchen

Iedereen is welkom en kan meedoen; jong en oud, mensen die
regelmatig bewegen en mensen die weinig bewegen, mensen met
en zonder beperking. Neem gerust ook iemand mee!
De kosten voor de lunch bedragen € 3,50.
In verband met de inkoop voor de lunch, is vooraf aanmelden wel
noodzakelijk. Dat kan tot uiterlijk 27 oktober via
borselebeweegt@borsele.nl of telefonisch via 0113-238383.
Samen Vitaal wordt georganiseerd in samenwerking met
Sportfondsen Borsele bv.

