Gemeente Borsele, B&W verslag en besluitenlijsten 9 januari 2007
Verslag vergadering B & W d.d. 9 januari 2007.
Aanwezig:

burgemeester Gelok, voorzitter
wethouders Vermue-Vermue en Zandee,
secretaris Katsman.

1. Opening
2. Thema’s ter bespreking in de gemeenteraad
Hiervoor is Rein van Poppel in de vergadering uitgenodigd.
Vanuit de raad zijn de volgende thema’s genoemd:
- Visie op het Nationaal landschap
- Voor- en nadelen bio-energie
- Opvang gevolgen vergrijzing
- Ontwikkeling van de Sloerand
- Westerschelde Container Terminal
- Kleine kernenbeleid na onderzoek UvA
- Status monumenten in Borsele
- Financiering tunnelbrandweer
- Speerpunten GGD
- Meetbare effecten
Visie op het Nationaal Landschap kan via een info aan de raad worden voorgelegd.
De onderwerpen Sloerand, WCT en neveneffecten kunnen in een B & W / MT bijeenkomst binnen een samenhangende toekomstvisie worden uitgewerkt.
Dit geldt ook voor de onderwerpen vergrijzing en kleine kernenbeleid na de
uitkomsten van het onderzoek van de UvA.
Er ligt een verzoek om op enig moment een info te geven over kernenergie. Daaraan
zouden alternatieve vormen van energieopwekking kunnen worden gekoppeld.
Financiering tunnelbrandweer kan worden besproken als hierover meer duidelijk is
vanuit het Rijk en de Veiligheidsregio.
De speerpunten GGD komen op 11 januari a.s. aan de orde. De directeur van de
GGD , de heer Slenter, is dan uitgenodigd voor een info over de GGD.
T.a.v. het onderwerp Meetbare effecten hebben Wim Davidse en Piet Katsman een
gesprek met mensen van BMC om nieuwe ontwikkelingen rond dit onderwerp door te
spreken.
3. Mededelingen
Vakantierooster B & W en MT wordt bijgewerkt.
Burgemeester Gelok deelt mede dat hij door het ministerie van VROM is uitgenodigd
voor een studiereis naar de Verenigde Staten. Onderwerp veiligheid rond
kerncentrales.
4. Verslag / besluitenlijst B & W vergadering d.d. 2 januari 2007.
- Akkoord
5. Uitnodigingen / representatieve activiteiten
-
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6. B & W – voorstellen
7. Ter bespreking gevraagde stukken
Verruiming recht van opstal TEBO te Heinkenszand
- Aangehouden. Het college verwacht een integraal advies: vergunningverlening,
financiering, etc.
Bestemmingsplan bedrijventerrein Sloepoort
- Besloten wordt om het raadsvoorstel uit te breiden met o.a. de voorgeschiedenis
van Sloepoort.
- Volgende week opnieuw te agenderen.
Subsidieverzoek schietvereniging Oranje Nassau
- Besloten om conform het voorstel het verzoek af te wijzen.
Bijdrage, onder voorwaarden, in de aankoop van de Koutermolen te
Hoedekenskerke.
- Akkoord. Raadsvoorstel op te stellen.
Eerste aanzet om te komen tot een plan van aanpak Sociale zaken
- Dit is een inventarisatie en niet het plan van aanpak dat aan de raad is toegezegd
Standpuntbepaling over het rapport van de rekenkamercommissie inzake de
afhandeling burgerbrieven.
- Het actieplan (plan van aanpak) ontbreekt op dit moment.
- Besloten wordt om hiervan mededeling te doen in de raad van 1 februari en dit
onderwerp te agenderen voor de raad van maart.
8. Terugkoppeling portefeuilles
De leden van het college wisselen de werkzaamheden en ervaringen gedurende de
afgelopen week uit.
9. Raadsvergaderingen
11 januari
18 januari
25 januari
1 februari

Info convenant R & B wonen
Info GGD Zeeland
Info over verbouw /uitbreiding/nieuwbouw gemeentehuis
fractie avond
reguliere raad

10. Voorlichting
Vervolg onderzoek Universiteit van Amsterdam.
11. Rondvraag
Piet Katsman deelt mede dat het mogelijk lijkt om op basis van inhuur op
urendeclaratie over een uitstekende concern controller te kunnen beschikken.
Enkele aspecten dienen nog nader te worden bekeken en uitgewerkt.
Naar verwachting kan het college de volgende vergadering over een afgerond
voorstel beschikken en praten.
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Besluitenlijst b&w 9 januari 2007

A. Lijst

Sec/afd

Reg.nr.

Datum

Onderwerp

Besluit

I

07.250

0201

Actieplan wegwerken
achterstanden Sociale
Zaken

In februari mededeling doen aan de raad

07.254

2112

Vestigen recht van
opstal

Aangehouden

07.248

2212

Bijdrage onder
voorwaarden voor de
aankoop van de
Koutermolen in
Hoedekenskerke

Akkoord met bijdrage van € 36.000 aan de stichting voor verwerving
van de Koutermolen. Raadsvoorstel opstellen

07.253

0301

Ontwerp-raadsvoorstel
inzake samenwerking
Zeeland Seaports en
het Havenbedrijf
Rotterdam in ESM

Raad voorstellen gevoelens en inzichten kenbaar te maken

07.249

2012

Wijziging samenstelling
Welstandsmonumenten
commissie

Dhr. Raaijmakers is aangesteld als voorzitter en dhr. Janssens als
lid

Grif
II
G&E

BOUW
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RO

07.247

0103

Ontwerp-raadsvoorstel
tot het vaststellen van
het bestemmingsplan
“Bedrijventerrein
Sloepoort” en het
bijbehorende
beeldkwaliteitsplan
Sloepoort

Raad voorstellen niet te tegemoet te komen aan de zes ingediende
zienswijzen en het genoemde bestemmingsplan vast te stellen.
Voorstel uitbreiden met o.a. de voorgeschiedenis. Volgende week
opnieuw agenderen

III

07.252

0301

Aanbestedingen
bouwprojecten

Aanbestedingsbedragen bouwprojecten ’s-Heerenhoek en Borssele
zijn v.k.a.

--07

Besluitenlijst Sociale
Zaken, week 1

Conform

1812

Eerste aanzet om te
komen tot een definitief
Plan van Aanpak
Sociale Zaken

t.k.n.

BUIT
III
SoZa
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Besluitenlijst b&w 9 januari 2007

B. Lijst

Sec/afd Reg.nr.

Datum

Onderwerp

Besluit

I

07.257

0301

Vacature afdeling
Bestuursondersteuning

Ronald Pieterse is in vaste dienst benoemd als juridisch
medewerker

07.251

2712

Inzetten van POP beleid Akkoord met invoering van POP beleid
binnen de organisatie

07.256

0201

Vacature
groenvoorziening

Richard Noordijk is in tijdelijke dienst benoemd als medewerker
groenvoorziening met een proeftijd van 1 jaar

07.258

0301

Relatiebeheer
gemeente/waterschap

Akkoord met de pilot relatiebeheer en Sjaak Uitterhoeve is
aangewezen als relatiebeheerder

BURG

07.259

0301

Stemlokalen voor de
Akkoord met de aangewezen stemlokalen
verkiezingen Provinciale
Staten

BUIT

07.260

1912

Aanschaf gymtoestellen Akkoord met aanschaf
gymzaal ’s-Heerenhoek

WSRG

07.262

2711

Mobiele
skatevoorziening

BEST
P&O

III
WOON

Het plaatsingsbeleid wijzigen van de mobiele skatevoorzieningen
en deze alleen plaatsen in de kernen die het wenselijk vinden dat
de skatevoorziening geplaatst wordt
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C&S

Akkoord

07.261

0201

Overhevelen middelen
2006 naar boekjaar
2007 voor bekostiging
van het onderzoek De
sociale draagkracht van
kleine Zeeuwse dorpen
door de Universiteit van
Amsterdam

07.267

2112

Subsidieverzoek
Het verzoek is afgewezen. De sportraad hiervan op de hoogte
schietvereniging Oranje stellen
Nassau ’s-Gravenpolder

07.264

1312

Teruggave
omzetbelasting sport

Zowel het eenmalige bedrag van € 115.000 als het structurele
bedrag van € 25.000 vanaf 2007 reserveren voor de activiteiten die
worden ondergebracht in de nieuw op te stellen sportnota, die in het
jaar 2007 zal worden vastgesteld

07.265

2012

Werkplan 2007
Culturele Raad Borsele

Akkoord met inhoud en een budget van € 35.000 beschikbaar
stellen

07.266

2012

Aanpassing reglement
Culturele Raad Borsele

Akkoord met aanpassingen per 1 februari 2007

07.263

0201

Bevolkingsgegevens
steekproef sport

Akkoord met het houden van steekproeven naar sport onder de
doelgroepen jongeren en ouderen en akkoord met het verstrekken
van de benodigde gegevens

