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18.00 – 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de 
gemeenteraad, belast met de agendavorming 
en de advisering over de werkwijze van de raad. 
Deze vergadering vindt maandelijks plaats. 
Vastgestelde verslagen kunt u vinden op 
www.borsele.nl.

Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft  
u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en 
kritiek voor te leggen aan raadsleden. Om orga-
nisatorische redenen dient u vóór 23 november 
2022 12.00 uur een afspraak te maken bij het 
secretariaat (Ilona Vermue/Manon de Cock 
(0113- 238487)

20.00 uur fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMST 24 NOVEMBER 2022

Nog even en dan staat de jaarwisseling weer 
voor de deur. Een evenement van ons allemaal, 
waar we samen een feest van gaan maken. 
De jaarwisseling is pas echt een feest als het 
voor iedereen veilig en prettig verloopt. Als 
de schade door vuurwerkoverlast beperkt 
blijft . Er géén sprake is van (openbare) orde-
verstoringen. En er géén geweld tegen hulp-
verleners plaatsvindt. Als gemeente nemen 
we een pakket aan maatregelen om de jaar-
wisseling tot een feest te maken. We vragen 
dit jaar extra aandacht voor carbidschieten en 
vreugdevuren.

Carbidschieten
Carbidschieten is traditie in de gemeente Borsele. 
Hiervoor gelden strikte voorwaarden. Wie carbid 
wil schieten, mag dit alleen doen met schrift elijke 
toestemming van de gemeente. En alleen tussen 
10.00 en 17.00 uur op Oudjaarsdag. 
Kijk op www.borsele.nl/2023 voor meer 
informatie. 

Vreugdevuren
Het ontsteken van een vreugdevuur op oude-
jaarsdag is alleen toegestaan met een schrift elijke 
toestemming. Wie zonder toestemming toch een 
vreugdevuur ontsteekt, kan een boete ter hoogte 
van €300,- voor brandstichting verwachten.
Sfeervuren, zoals terrashaarden en vuurkor-
ven, zijn toegestaan zolang er geen afvalstoff en 
worden verbrand en er geen hinder of gevaar is 
voor de directe omgeving. 
Kijk op www.borsele.nl/2023 voor meer 
informatie.

Vuurwerkregels
Politie en BOA’s handhaven de vuurwerkregels. 
Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete 
krijgen. De boetebedragen variëren van €100,- 
voor het in het bezit hebben van vuurwerk tot 
€400,- voor het afsteken van illegaal vuurwerk. 
Lees meer hierover op de website van de 
Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/vuurwerk. 
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Hiervoor gelden strikte voorwaarden.
 Kijk voor meer informatie op

Wij wensen iedereen
 een gezellige en veilige 

Wij wensen iedereen

Voor geldende vuurwerkregels, 
kijk op:rijksoverheid.nl/vuurwerk

Overlast melden
Heeft  u last van harde knallen in de aanloop naar Oudjaar? Ervaart u overlast doordat men zich niet aan de vuurwerkregels houdt? Dan kunt u terecht bij 
de politie via het algemene nummer 0900-88 44, via WhatsApp 06-12 20 70 06 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-70 00.

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 koff ie met een koek of consumptie.

Zaterdag 19 november, 12.00 - 17.30 uur  
Winterfair in de Stenge, Heinkenszand 
Kosten: € 13,00 

Maandag 21 november, 11.00 - 18.00 uur
Rondrit Hoekse Waard: Zuid Beijerland, 
Goudswaard, Piershil Kosten: € 24,00

Dinsdag 22 november, 12.00 - 18.00 uur
Statten in Middelburg met o.a. bezoek aan Sjakies’ 
Chocolade Museum 
Niet rolstoeltoegankelijk! 
Kosten: € 17.00 incl. entree, sapje, box chocola; 
excl. koff ie thee

Donderdag 24 november, 10.00 - 15.30 uur  
Lunchbuff et bij Van der Valk, Goes  
Kosten: € 24,50 incl. lunchbuff et; excl. drank

Maandag 28 november, 12.00 - 18.00 uur 
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen  
Kosten: € 16,50 

Woensdag 30 november, 10.00 - 17.00 uur
Lunch en advent Intratuin Halsteren
Kosten: € 12,50 excl. lunch en drinken

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activitei-
ten 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 woens-
dagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur contact 
opnemen via telefoonnummer 06-52560982.

VRIJWILLIGERSHUIS

In september viel er bij huurwoningen in de 
gemeente Borsele een bespaarkaart op de mat. 
U heeft  nog tot 30 november om hieraan mee te 
doen. Met deze actie geven Beveland Wonen en 
de gemeente Borsele huurders een steuntje in 
de rug bij het besparen van energie. Zij kunnen 
namelijk per huurwoning voor maximaal 80 euro 

aan energiebesparende producten shoppen. 
Het is ook mogelijk om geld terug te vragen van 
onlangs gekochte energiebesparende producten. 
De actie loopt nog tot 30 november 2022. Heeft  u 
de bespaarkaart gemist of nog niet meegedaan 
met de actie? 
Ga naar www.duurzaambouwloket.nl/borsele

en doe mee. Wees er wel snel bij want op = op!
Let op: deze actie geldt voor huurders van 
Beveland Wonen en particuliere huurders. Per 
adres is één keer deelname mogelijk . 
Voor meer informatie of hulp bij het aanvragen 
kunt u terecht op de website van het duurzaam 
bouwloket.

ENERGIEBESPAREN IN HUURWONING
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Datum 03-11-2022
Aanvang 18:00 uur
Locatie  Raadsboerderij, Hof Stenevate Heinkenszand
 
 1 Opening 
  Afwezig: de heer van 't Westeinde (CDA)
 
 2 Spreekrecht publieke tribune
   De heer G.J. van Riet, voorzitter dorpsraad 's Gravenpolder, 

spreekt in over agendapunt 13 'onderzoek aanpassen 
bibliotheekfunctie'. 

 
 3 Vaststelling van de agenda/Orde van de vergadering
  Agendapunt 13 wordt i.v.m. de inspreker behandeld na agenda 
  punt 4.
  Mevrouw Koeleman (CDA) kondigt motie vreemd aan de orde  
  van de dag aan.
 
 4 Ingekomen stukken/Klankbordgroepen

 5  Voorstel tot het vaststellen van de herziene verordening op 
de vertrouwenscommissie en het benoemen van de leden 
van de vertrouwenscommissie

  1. De verordening over de vertrouwenscommissie vast te stellen
  2.  De verordening over de vertrouwenscommissie 2013 (herzien 

2017) in te trekken. 3. De navolgende leden te benoemen als lid 
van de vertrouwenscommissie: de heer M.C. van Hekken (LPB), 
de heer B. de Jong (SGP/CU), de heer P.B.J. van ’t Westeinde 
(CDA), mevrouw L. Stroosnijder (PVDA), de heer R.W. Boekholt 
(VVD) en mevrouw A. van de Ree (D66). Als secretaris van de 
commissie wordt benoemd de heer Ph.J.M. de Vree (griffier) 
en als plaatsvervangend secretarissen de heren H. Grim (plv. 
griffier) en de heer J.M. Jansen (gemeentesecretaris).

 
 6  Voorstel tot het instemmen met de 3e begrotingswijzi-

ging 2022, de 1e begrotingswijziging 2023, de rapportage 
Energietoeslag 2022 en de rapportage Leefgeld Oekraïners 
2022. Hierover een positieve zienswijze indienen van 
de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De 
Bevelanden.

  1.  In te stemmen met de 3e begrotingswijziging 2022.
  2.  In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023.
  3.  In te stemmen met de rapportage ‘Energietoeslag 2022’.
  4.  In te stemmen met de rapportage ‘Leefgeld Oekraïners 2022’.
  5.  Een positieve zienswijze in te dienen over de 3e begrotingswij-

ziging 2022. 
  6.  Een positieve zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswij-

ziging 2023.
  7.  Een positieve zienswijze in te dienen over de rapportage 

‘Leefgeld Oekraïners 2022’. 
  8.  Een positieve zienswijze in te dienen over de rapportage 

‘Energietoeslag 2022’.
 
 7  Voorstel tot het vaststellen van de Verordening nadeelcom-

pensatie gemeente Borsele en het daarbij behorende formu-
lier, inclusief het ingediende amendement van LPB en D66 
inzake delegatiebesluit Omgevingswet gemeente Borsele 
2022. Dit agendapunt is doorgeschoven van de besluitvor-
mende raadsvergadering van 6 oktober 2022 in verband met 
het staken van de stemmen. 

   Het eerder ingediende amendement van de LPB wordt ingetrok-
ken. Hiervoor in de plaats dient de LPB een amendement in om 
voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schade-
vergoeding geen 500 euro maar 300 euro te heffen. Dit amen-
dement is mede ingediend door D66 en SGP/CU en is unaniem 
aangenomen.

 
   Tevens dient de LPB fractie een amendement in om bij de 

aanvraag volgens artikel 3 ook de mogelijkheid toe te voegen dat 
een document met vergelijkbare relevante gegevens kan worden 

ingediend. Dit amendement is mede ingediend door D66 en SGP/
CU. Ook dit amendement is unaniem aangenomen.

   De raad besluit om de Verordening Nadeelcompensatie 
gemeente Borsele en het daarbij behorende Formulier 
Nadeelcompensatie gemeente Borsele vast te stellen.

 
 8  Voorstel tot het verklaren van geen bedenkingen voor de 

bouw van tien levensloopbestendige woningen aan de 
Laurierstraat te ’s-Gravenpolder

  1.  Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen 
voor de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de 
Laurierstraat in ’s-Gravenpolder. 2. Een verklaring van geen 
bedenkingen te verlenen voor de realisatie van dit project 
onder voorwaarde dat, in het kader van de openbare voorbe-
reidingsprocedure, tegen het ontwerpbesluit geen zienswij-
zen worden ingediend.

 
 9  Voorstel tot het beschikbaar stellen van een eenmalig krediet 

van € 278.000 voor de aanschaf van een spelingsdetector 
voor de werkplaats in Heinkenszand 

   De raad besluit om eenmalig een krediet van € 278.000 beschik-
baar te stellen voor de aanschaf van een spelingsdetector voor 
de garage op de werkplaats in Heinkenszand. De fracties van de 
VVD en D66 stemmen tegen.

 10  Voorstel tot het instemmen met het Uitvoeringsprogramma 
‘Schakelen met raad en daad’ 

  1.  Het uitvoeringsprogramma ‘Schakelen met raad en daad’ 
2022-2026 vast te stellen. 2. een bedrag van € 500.000 in de 
begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 op te 
nemen ter uitvoering van het uitvoeringsprogramma.

 11  Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Intervence inge-
diend door PvdA en D66. Deze motie is doorgeschoven van 
de besluitvormende raadsvergadering van 6 oktober 2022 in 
verband met het staken van de stemmen

   De voorliggende motie wordt ingetrokken. In plaats daarvan 
dienen de PVDA en D66 een motie in waarin het college wordt 
verzocht om namens de raad over te brengen aan de bestuurs-
commissie en aan alle andere bestuurstafels, waar de gover-
nance Jeugdzorg Zeeland onderwerp van gesprek is, dat de 
Borselse raad hecht aan haar kaderstellende rol en de borging 
van de kwaliteit van de toekomstige governance Jeugdzorg 
Zeeland. Deze motie wordt unaniem aangenomen.

 
 12  Voorstel om in te stemmen met de 1e en 2e begrotingswij-

ziging 2023 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
Zeeland (GGD Zeeland) en een positieve zienswijze hierover 
in te dienen 

  1.  In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023. 2. In te 
stemmen met de 2e begrotingswijziging 2023. 3. Een positieve 
zienswijze in te dienen ten aanzien van de 1e begrotingswij-
ziging 2023, met als voorwaarde periodiek te rapporteren 
over de voortgang. 4. Een positieve zienswijze in te dienen ten 
aanzien van de 2e begrotingswijziging 2023. 5. In te stemmen 
met het opnemen van de meerkosten van de twee begrotings-
wijzigingen ter grootte van € 150.000 in de begroting 2023.

 13  Voorstel tot het maken van een keuze naar aanleiding van 
besluit 12 van het kerntakenonderzoek: ‘onderzoek naar het 
aanpassen van de bibliotheekfunctie’

   Het amendement van de SGP/CU fractie om de te bezuinigen 
100.000 euro uit te voeren wordt aangenomen. Dit betreft: 1. 
het verlagen van het op de gemeentelijke begroting geraamde 
bedrag van 43.700 euro; 2. de huisvestingskosten van de vesti-
ging Heinkenszand ad 30.000 euro en 3. indien nodig eenmalig 
dekken van 26.300 euro uit de Algemene Reserve. De CDA-fractie 
stemde tegen.

 
   Het amendement van het CDA wordt verworpen. Dit betreft het 

volgende:  om i.p.v. de opgelegde bezuinigingen van 100.000 
euro op het bibliotheekwerk te realiseren op te nemen: 'het 
verlagen van het op de gemeentebegroting geraamde bedrag 
van 43.700 euro en het resterende saldo van de opgelegde bezui-
nigingen ad 56.300 euro met zes maanden aan te houden tot de 
impact van de extra structurele gelden vanuit het rijk duidelijk 
wordt'. (CDA vóór; overige fracties tegen).

   
    De motie van D66 waarin het college wordt verzocht tot de inte-

gratie van voorzieningen van o.a. de bibliotheek en het dorps-
huis met prioriteit uit te werken vanuit het kaderplan voorzienin-
gen is verworpen. Deze motie wordt verworpen (voor D66, PVDA 
en VVD, overige fracties tegen).

 
 14  Voorstel tot het vaststellen van de 11e wijziging van de pro-

grammabegroting 2022 gemeente Borsele 
  De raad stemt in met de 11e wijziging van de programma-
  begroting 2022.

 15  Voorstel tot het vaststellen van de programmabegroting 
2023 en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026 
van de gemeente Borsele

   De LPB dient een motie in om vanaf 2024 de hondenbelasting 
definitief te schrappen en het college op te dragen  om met 
een alternatief te komen voor het ontstane tekort. Deze wordt 
unaniem aangenomen.

    De raad besluit om de programmabegroting 2023 vast te stellen 
en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026.

 
 16 Vragenuurtje
   De heer Vermeulen (CDA) informeert naar het resultaat van het 

gesprek dat wethouder Witkam heeft gehad met vertegenwoor-
digers uit Hoedekenskerke inzake de Vodafone antennemast.  
Wethouder Witkam geeft aan dat tijdens dit overleg is afge-
sproken dat de vier door de dorpsraad voorgestelde mogelijke 
locaties worden onderzocht op technische haalbaarheid. Ook 
wordt er  een ruimtelijke analyse opgesteld aan de hand van de 
thema’s landschap, dorpssilhouet, horizonvervuiling en inbed-
dingsmogelijkheden. De resultaten van dit onderzoek worden 
teruggekoppeld naar de dorpsraad.

   De heer Minderhoud (LPB) roept het college op aandacht aan 
te besteden aan riooloverstorten en naast het in beton uitvoe-
ren van de uitstortconstructies ook aandacht te besteden aan 
het verplaatsen(verder van de bebouwing)van het uitstortpunt. 
Riooloverstorten leveren veel overlast op. Wethouder Witkam 
geeft aan dat:  riooloverstorten over het algemeen liggen op een 
afstand van meer dan 50m van de bebouwing. In een enkel geval 
ligt de overstort dichter bij de bebouwing. Dit zijn plaatsen waar 
verplaatsen van de overstort redelijkerwijs niet mogelijk was. Dit 
is bestaand beleid van de afgelopen 30 jaar.

  
   In het Gemeentelijke Waterplan voor de periode 2023-2026, dat 

momenteel geactualiseerd wordt, zijn de overstorten ook weer 
een aandachtspunt. Er zit weinig rek in om nu bestaande over-
storten nog te verplaatsen vanwege de ligging van de riolering en 
het daaraan grenzende beschikbare geschikte oppervlaktewa-
ter. Maar mochten zich kansen en of mogelijkheden voordoen, 
dan laten we die zeker niet onbenut. 

 
   Het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in, 

waarin het college wordt verzocht om met andere Zeeuwse 
overheden alles in het werk te stellen om te voorkomen dat aan-
passing van de omgevingsvergunning door de Vlaamse overheid 
wordt toegestaan en waarin tevens verzocht wordt dit standpunt 
breed te verspreiden. Deze motie wordt mede ingediend door 
D66 en de PVDA. De motie wordt unaniem aangenomen.

 
 17 Sluiting

BESLUITENLIJST BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING DONDERDAG 3 NOVEMBER

WATERTAP ON TOUR

JOGG-Borsele bezit twee watertaps waarin 19 liter 
water langere tijd koel blijft. Deze watertaps lenen 

wij uit. Hiermee willen we kraanwater drinken 
promoten. Kraanwater is immers gezonder dan 
suikerhoudende drankjes, goedkoop en beter 
voor het milieu dan flesjes water. Afgelopen zomer 
waren de watertaps onder andere te vinden op de 
Kindervakantiedagen in Borssele en de Durpsrun 
in Heinkenszand. Heb je een activiteit waarbij wat 
gedronken wordt? Denk dan ook eens aan het aan-
bieden van kraanwater en leen onze watertaps. 
Neem daarvoor contact op met JOGG-regisseur 
Marianne de Kok, via jogg@borsele.nl of 
06-25 69 40 76.
Borsele is JOGG-gemeente. JOGG staat voor 

gezonde jeugd, gezonde toekomst. We vinden het 
belangrijk dat de jeugd in Borsele opgroeit in een

gezonde leefomgeving waar het maken van 
gezonde keuzes gemakkelijk en heel normaal is.

Watertap on Tour is een actie 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 
leefomgeving waar het maken van gezonde keuzes gemakkelijk en heel normaal is.
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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.

Op maandag 14 november start aannemingsbe-
drijf BAM Infra met het bouwrijp maken van het 
bestemmingsplan Platepolder. Hiervoor moeten 
ze eerst het kruispunt Stenevate - Platewegje aan-
passen. Het Platewegje wordt de nieuwe ontslui-
tingsweg voor het bestemmingsplan Platepolder. 
Daarom sluit de gemeente Borsele dit kruispunt 
af van maandag 14 november tot en met vrijdag 
2 december. Dit betekent dat al het verkeer in die 
periode wordt omgeleid via het Clara’s Pad en de 
Eendvogelstraat. Op de omleidingsborden komt 
de bewegwijzering naar de supermarkten en De 
Stenge. Tijdens de herinrichting van het kruispunt 
verbetert de gemeente ook direct de verkeersvei-
ligheid voor fietsers en voetgangers. 

Omleiding
Tijdens de omleiding kunt u Heinkenszand niet 
via de Stenevate binnenkomen en verlaten. Dit 
betekent dat Heinkenszand enkel te bereiken 
is via het Clara’s Pad, de Eendvogelstraat en de 

Dorpsstraat. In Heinkenszand staan omleidings-
borden met daarop de omleidingsroute. 

Bushalte
Tijdens de afsluiting is de bushalte aan de 
Stenevate niet bereikbaar. De voormalige bushalte 
aan de Guldenroedestraat wordt tijdelijk weer in 
gebruik genomen. Deze bushalte is toegankelijk 
voor mensen met een beperking. Kijk voor meer 
informatie over de haltes op www.connexxion.nl.

Bezoeken gemeentehuis en raadsboerderij
Het blijft mogelijk om het gemeentehuis en de 
raadsboerderij te bezoeken. Als u met de auto 
komt, dan kunt u het beste parkeren op het 
Kamilleplein. Komt u met de fiets? Dan kunt u aan 
de voorzijde van het gemeentehuis uw fiets neer-
zetten. De gehandicaptenparkeerplaatsen vindt 
u ook aan de voorzijde van het gemeentehuis. 
De raadsboerderij is alleen vanaf de achterzijde 
bereikbaar. Bij het Kamilleplein vindt u bordjes 

die u de juiste weg wijzen. Let op: het is tijdens 
de afsluiting niet mogelijk om uw elektrische 
voertuig op te laden bij het gemeentehuis. 

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt 

u contact opnemen met de heer S. Kesselaar van 
het team Leefomgeving. De heer Kesselaar is 
opzichter op het werk en is bereikbaar op tele-
foonnummer 06-52560923 of via e-mailadres 
skesselaar@borsele.nl.

KRUISPUNT PLATEWEGJE - STENEVATE HEINKENSZAND TIJDELIJK AFGESLOTEN VAN MAANDAG 14 NOVEMBER T/M VRIJDAG 2 DECEMBER

Het dorpshuis Vijverzicht in Borssele bruist! Dat willen we 
natuurlijk graag zo houden. Daarom is het tijd voor een frisse 
wind in het bestuur van stichting Vijverzicht. Help jij ons verder?

Het huidige bestuur is op zoek naar enthousiaste dorpsgenoten die 
het stokje over willen nemen. Als bestuurslid zorg je er samen met 
de beheerders en de gemeente voor dat het dorpshuis succesvol 
blijft draaien voor jong en oud.

Een aantal keer per jaar overleg je met het bestuur over het dorps-
huis. Zijn de financiën op orde, loopt alles goed met de gebruikers 
en het gebouw? Je hoeft geen bestuurlijke achtergrond te hebben; 
enthousiasme is voldoende. We zijn beschikbaar voor ondersteu-
ning en het beantwoorden van al je vragen. Samen bouwen we 
verder aan de toekomst van Vijverzicht!

Wil jij je inzetten voor het dorpshuis in Borssele en ben je 
benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan vrijblijvend contact op met Liza Slager van gemeente 
Borsele via lslager@borsele.nl. Wil je graag uit eerste hand horen 
wat het werk van een bestuurslid precies inhoudt? Neem dan contact 
op met het huidige bestuur via stichtingvijverzicht@gmail.com.
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