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DOE MEE AAN DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG OP ZATERDAG 20 MAART 

Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag, in aangepaste vorm, plaats op zaterdag 20 maart. 
Doe mee en maak een opschoon-ommetje.

Wil je dit jaar aandacht besteden aan de Landelijke Opschoondag? Dat kan door, als je een frisse neus 
haalt - rekening houdend met corona - een opschoon-ommetje te maken. Vraag vrienden, familie en 
collega’s hetzelfde te doen. Zo worden onze wijken, dorpen en het buitengebied zwerfafvalvrije schoon-
heden waar je lentekriebels van krijgt. En doen we, op gepaste afstand, toch nog iets samen. 

Hulpmiddelen nodig?
Kijk voor meer informatie over de opschoondag op de website van Nederland Schoon: 
www.nederlandschoon.nl . Wie hulpmiddelen nodig heeft  om zwerfafval op te ruimen, kan deze lenen 
van de gemeente. Neem hiervoor tijdig contact op met onze collega’s via telefoonnummer 
0113 - 23 84 52. 

LET OP: PRIKFRAUDEURS ACTIEF!

Op dit moment zijn er oplichters actief die 
zich voordoen als GGD-medewerker. Er doen 
berichten de ronde dat de GGD ouderen belt 
over een vaccinatie aan huis. Let op: dit klopt 
niet! Het gaat hier om mensen die zich valselijk 
voordoen als GGD-medewerkers.

De GGD vaccineert nooit mensen thuis. Het is 
daarom belangrijk om niet op deze telefoon-
gesprekken in te gaan. Men kan ook contact 
opnemen met de politie om te melden dat er 
gebeld is door iemand die zich voordoet als GGD-
medewerker die mensen thuis wil vaccineren. De 
huisarts is degene die ouderen in de leeft ijd van 90 
jaar en ouder uitnodigt om zich te laten vaccine-
ren. Mensen in de leeft ijdscategorie van 75 tot 90 
jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM.

Zo werkt vaccineren voor 90+
De huisarts bepaalt wie uit de groep 90+ mobiel is 
en gevaccineerd kan worden op een vaccinatielo-
catie van de GGD. De groep 90+ die niet mobiel is, 
wordt door de huisarts gevaccineerd.

Zo werkt vaccineren voor 75+
De 75-plussers bellen zelf met een landelijk 
nummer om een afspraak te maken. Zij worden 
vervolgens gevaccineerd op een GGD-locatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over de coronavaccins en de 
coronavaccinatie is het landelijke nummer 0800 – 
1351 dagelijks bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur, of 
kijk op www.coronavaccinatie.nl.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Geen verdere verruiming lockdown
Vaccinaties bieden perspectief, maar het aantal coronabesmettingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte voor versoepelingen. 

Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.

8 maart 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang
open.

Voortgezet onderwijs en mbo
gedeeltelijk open.

Onderwijs op afstand voor hbo 
en wo.

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten. 

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.

Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.

Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden. Sport

Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen t/m 26 jaar in
teamverband toegestaan.

Buiten: onder voorwaarden voor
iedereen vanaf 27 jaar met max. 4
personen en op 1,5 meter afstand
toegestaan.

Binnen: sportaccommodaties
dicht. Zwemles voor kinderen t/m 
12 jaar uitgezonderd.

Wedstrijden verboden.

Heb je klachten?

Blijf in thuisquarantaine.

Ontvang geen bezoek.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? 
Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en reis niet 
naar het buitenland in de periode
t/m 15 april.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

.

De Culturele Raad heeft  besloten om haar website te vernieuwen. De huidige website van de Culturele 
Raad is inmiddels 5 jaar oud en in die tijd niet meer aangepast. Bezoekers van de website geven aan dat 
de menustructuur niet erg helder is. Er zijn ook klachten geuit dat het lastig is om bepaalde informatie te 
vinden (bijvoorbeeld over de subsidieregelingen). Daarnaast vraagt het toenemende gebruik van tablets 
en mobiele telefoons om een website die ook daarop is aangepast. 

In het nieuwe ontwerp is met deze opmerkingen rekening gehouden. De nieuwe website wordt zo 
gebouwd dat deze ook geschikt is voor weergave op mobiele telefoons en tablets. Ook wordt het  beheer 
en het aanpassen van de website sterk vereenvoudigd. De hoofdpagina wordt aantrekkelijker gemaakt 
door gebruik te maken van wisselende foto’s van kunst binnen de gemeente. Op deze pagina wordt ook 
een overzichtelijke menustructuur aangeboden. Met één klik op de knop kom je uit bij de informatie waar 
je in geïnteresseerd bent. Op de hoofdpagina vind je ook de laatste actuele nieuwtjes en de culturele 
agenda. 

De nieuwe website maakt het werk van de Culturele Raad transparanter. De subsidieregeling, werkplan-
nen, jaarverslagen en uitgebrachte adviezen kunnen worden ingezien en opgevraagd. Daarnaast is op de 
website informatie te vinden over alle belangrijke culturele activiteiten binnen de gemeente.

Naar verwachting wordt de nieuwe website eind april/begin mei in gebruik genomen.

Vragen? Neem dan contact op met de Culturele Raad Borsele via: 
cultureleraad@borsele.nl

WEBSITE CULTURELE RAAD WORDT VERNIEUWD!

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. In verband met beperkende maatregelen rondom corona vindt het raadsleden 
spreekuur momenteel schrift elijk plaats. 
Uw bijdrage voor dit spreekuur kunt u vóór 23 maart 2021 mailen naar info@borsele.nl t.a.v. de griff ier.

20.00 uur fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 25 MAART 2021

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT

Op 26 februari 2021 is een melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit ontvangen van 
Vandenende Machinebouw BV gelegen aan 
Waalburg 4 in Borssele. 

Het betreft  een melding voor het plaatsen van 
een stikstoft ank met een inhoud van 6000 liter.

Indien daaraan behoeft e bestaat kunnen 
inlichtingen worden ingewonnen bij P. Valk, 
medewerker van RUD Zeeland, 
tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100.

De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT210152.

Op 12 februari 2021 is een melding in het 
kader van het Activiteitenbesluit ontvangen 
van Da Mario B.V. gelegen aan Dorpstraat 50 in 
Heinkenszand. 

Het betreft  een melding voor het tijdelijk in 
werking hebben van een restaurant in afwach-
ting op nieuwbouw.

Indien daaraan behoeft e bestaat kunnen 
inlichtingen worden ingewonnen bij C. Mulders,  
medewerker van RUD Zeeland, 
tel. +31 (0)6 51205993.
De melding is geregistreerd onder nummer 
M-ACT210117. 
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 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

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. Onze publicaties vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

E-mailservice bekendmakingen 
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. 

1. Opening
De voorzitter memoreert in zijn openingswoord het overlijden van de heer Coen van Nieuwenhuijse. De 
heer Van Nieuwenhuijse was raadslid van 1966 tot 1970 in de voormalige gemeente Nisse en van 1990 tot 
13 maart 2002 raadslid in de gemeente Borsele.

2. Spreekrecht publieke tribune
Van het inspreekrecht 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 te willen indienen.

4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
N.v.t. 

5. Voorstel tot het instemmen met de resultaten van het kerntakenonderzoek 
De raad besluit het college opdracht te geven de onderstaande voorstellen uit te werken:*
 1.  de dienstverlening (burgerzaken) aan onze inwoners te versoberen;
 2.  in gesprek te gaan met de gemeenschappelijke regelingen in het kader van efficiëntie en 

kostenverdeling;
 3.  activiteiten binnen taakveld economie op de huidige manier onverminderd voort te zetten totdat toe-

ristenbelasting wordt ingevoerd*;
 4.  de concentratie van scholen als uitgangspunt te nemen, waarbij de gemeente een stimulerende en 

faciliterende rol heeft;
 5.  beleid te ontwikkelen voor het investeren in schoolgebouwen in relatie tot duurzaamheid;
 6. de coördinatie van brede scholen bij de gemeente te laten;
 7.   om de haalbaarheid van het profijtbeginsel bij het peuterspeelzaalwerk te onderzoeken en daarnaast 

het peuterspeelzaalwerk laagdrempelig te blijven aanbieden*;
 8.  de ambtelijke inzet op bevordering van sport en bewegen te verminderen;
 9. te stoppen met het project leefstijl coaching;
 10.  te stoppen met het uitvoeren van het huidige cultuurbeleid en op korte termijn nieuw cultuurbeleid 

vast te stellen;
 11. het mogelijk uittreden uit GR de muziekschool te onderzoeken;
 12.  met Stichting Bibliotheek Oosterschelde in overleg te treden om de organisatie van de bibliotheek-

functie aan te passen;
 13.  de ambtelijk inzet op samenkracht en burgerparticipatie onderdeel te laten zijn van de nieuw vast te 

stellen participatienota;
 14. de opzet van het Masterplan Nieuwdorp te versoberen;
 15.  de subsidies op ouderenwerk, maatschappelijke activering en jeugd voor te zetten;
 16.   de concentratie van dorpshuizen als uitgangspunt te nemen bij het te ontwikkelen beleid, waarbij 

het uitgangspunt is dat elke kern een ontmoetingsplaats heeft en de gemeente een stimulerende en 
faciliterende rol heeft;

 17.  de inzet van wijkteams (waaronder opvoedcoaches) op het huidige niveau in stand te houden;
 18.  wachtlijsten in de maatschappelijke - en jeugdzorg te accepteren waarbij noodzakelijke hulp doorgang 

moet blijven vinden;
 19.  de halvering van de groei van het budget van de toegang eerste en tweedelijns voorziening onderdeel 

te maken van het vast te stellen koersplan sociaal domein;
 20.  het uitbesteden van afvalinzameling, rioolbeheer, kolkenzuigen, plaagdierbestrijding en tractieonder-

houd te toetsen aan de markt en door te rekenen met in achtneming van de dienstverlenende taak en 
mogelijke bijkomende voordelen wanneer het in eigen beheer wordt uitgevoerd*;

 21.  de activiteiten op verbetering van duurzaamheid, duurzame energie en klimaatadaptatie voor te 
zetten én bij vastgestelde projecten hiervoor budget toe te kennen;

 22.  de representatieactiviteiten en -uitingen en daarmee de representatiekosten te beperken;
 23.  het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud van wegen te verlagen (met in achtneming van 

veiligheidsnormen);
 24.  de intensiteit en invulling van het onderhoud aan groen en (openbare) recreatie te verlagen;
 25. de inhuur van externe capaciteit te verlagen;
 26.  het onderhoud aan begraafplaatsen op hetzelfde niveau te continueren;
 27.  het onderhoud aan speeltuinen en bossen op hetzelfde niveau te continueren;
 28. de subsidies voor dorpsraden op hetzelfde niveau te continueren;
 29. de subsidies voor recreatieve voorzieningen te verlagen;
 30. de subsidies voor musea op hetzelfde niveau te continueren;
 31.  de subsidies voor ouderenwerk, maatschappelijke activering en jeugd op hetzelfde niveau te 

continueren;
 32.  de subsidies voor dorpsvernieuwing en monumenten op hetzelfde niveau te continueren;
 33.  de kosten van kwijtschelding toe te rekenen aan de kosten van riolering en afvalinzameling;
 34.  de kosten van straatreiniging toe te rekenen aan de kosten van riolering;
 35.  om het uitgangspunt van 100% kostendekkende heffing te handhaven en vast te stellen binnen welke 

termijn kostendekkendheid gerealiseerd dient te worden;
 36.  Om met een voorstel te komen waarbij de OZB niet of beperkt boven de inflatiecorrectie stijgt. Het 

eventueel aanpassen van de OZB  kan enkel een sluitstuk zijn op de gehele sessie om tot een sluitende 
begroting te komen*;

 37.  de huren van de brede scholen zodanig te verhogen dat deze kostendekkend zijn;
 38.  het verlengen van afschrijvingstermijnen uit te sluiten voor bestaande gebouwen, installaties, 

machines en voertuigen, ook wanneer dit nodig mocht zijn om tot een sluitende herstelbegroting te 
komen*.

De VVD-fractie stemt tegen het voorstel.

6. Voorstel om in te stemmen met het aanvragen van een bijdrage in de kosten voor opsporing en 
ruiming niet-gesprongen conventionele explosieven bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 
De raad besluit tot het aanvragen van een bijdrage in de kosten van in totaal € 4500,- (excl. BTW) voor 
opsporing en ruiming niet-gesprongen conventionele explosieven bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 

7. Voorstel om: kennis te nemen van het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie en in te stemmen 
met de uitvoering van het Borsels Pamflet Anti Discriminatie 
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van het Zeeuws Deltaplan aanpak Discriminatie.
2.  In te stemmen met het uitvoering geven aan het Borsels Pamflet Anti Discriminatie. 

8. Voorstel aankoop van de voormalige pastoriewoning Nieuwdorp met bijbehorende grond 
De raad besluit:
1.  Kennis te nemen van de koopovereenkomst voor de aankoop van de voormalige  pastoriewoning met 

bijbehorende grond, gelegen aan Coudorp 3 in Nieuwdorp.
2.  De totale aankoopsom, zijnde € 492.500 (koopsom) plus circa € 1.500 (kosten koper), voor de aankoop 

van de voormalige  pastoriewoning ten laste te brengen van door u eerder ter beschikking gestelde finan-
ciële middelen voor het masterplan Nieuwdorp.

Tegen het voorstel stemde de fracties van OPA Borsele, VVD en D66

9. Voorstel tot het vaststellen van de 3e wijziging van de programmabegroting 2021 
De raad besluit de 3e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen. 

De VVD-fractie stemt in met het voorstel, maar stemt tegen de formatie voor het team Burgerzaken en de 
gezinscoach. 

10. Vragenuurtje
*De heer Burgers (VVD) vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de memo van 
9 juni 2020 “motie gemeentelijke publicaties”. Verbreding aanbesteding 2020. Ter illustratie noemt hij de 
omgevingsvergunning voor KIO. De heer Dijksterhuis antwoordt dat de procedure omtrent de omgevings-
vergunning van KIO juist is gevolgd. Dit is bevestigd door de voorzieningenrechter. Nieuwe aanbesteding 
voor gemeentelijke publicaties gaat een dezer dagen de deur uit. Voor 1 september moet er een nieuw 
contract liggen. De inzet van de sociale media is onderdeel van de dienstverlening en communicatievisie. 
Deze visie is even on hold gezet in verband met de kerntakendiscussie. Ook het communicatietraject is 
conform de wijze die met de raad is afgesproken gevolgd.

*Mevrouw Van de Ree (D66) vraagt naar het collegestandpunt over de mogelijke komst van een nieuwe 
kerncentrale in Borssele. Burgemeester Dijksterhuis geeft aan dat het ministerie een onderzoek heeft 
gestart naar de verlenging van de levensduur van de huidige kerncentrale en naar een mogelijke tweede 
centrale in Borssele. Een draagvlakonderzoek zal hier deel van uit maken. Het college staat hier positief 
tegenover en ziet Borsele als een goede locatie voor kernenergie mits het voldoet aan de veiligheidscrite-
ria. Reden waarom wij positief deze discussie aangaan.

*Mevrouw Koeleman (CDA) dient mede namens de fracties van SGP/CU en de PVDA een motie in waarin het 
college o.a. wordt verzocht om duidelijk te blijven uitdragen dat de borging van de kwaliteit en de conti-
nuïteit van de zorg bij Intervence de hoogste prioriteit heeft en waarin de Rijksoverheid wordt opgeroepen 
de incidentele extra kosten van de oplossingen die volgen uit de tussenkomst van de Minister, Inspecties 
en Jeugdautoriteit te doen bekostigen door de Rijksoverheid en de structurele financiële tekorten op de 
gemeentelijke budgetten voor de Jeugdzorg op te lossen.

De motie wordt unaniem aangenomen.

11. Sluiting

BESLUITENLIJST GEMEENTERAAD 4 MAART 2021 

*  is geamendeerd. De lijst van ingediende amendementen en de daarop genomen besluiten is te vinden 
via https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2021/04-maart/20:00

Het verslag van deze vergadering kunt u vinden op: 
https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2021/04-maart/20:00


