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Beste collega’s
Donderdag 6 september jl is in de raad van Borsele bijgaande motie unaniem aangenomen.
Met deze motie wil de raad van Borsele aangeven dat goede samenwerking in het Zeeuwse van groot belang te achten.
Daarom wil zij geen blanco check afgeven en vinger aan de pols houden.
Het verzoek is deze motie naar de raad/Staten door te geleiden met het verzoek deze te steunen dan wel hierop te
reageren.
Met vriendelijke dank

Griffier Borsele
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Voorstel 8

De raad van de gemeente Borsele in vergadering bijeen dd 6 september 2018

Onderwerp: Voorstel tot het instemmen met de vorming “Overleg Zeeuwse Overheden”

Overwegende dat:
1. Het belangrijk is dat de Zeeuwse Overheden efficiënt samenwerken en processen op elkaar worden
afgestemd
2. De resultaten van het recente “Spiegelonderzoek”, ook de noodzaak tot efficiënt samenwerken
aangeven
3. De voorgestelde vorming van een regio bureau kansen kan bieden voor effectieve samenwerking
4. Er na 2 jaar een evaluatie zal plaatsvinden
5. De financiering van het bureau voor 85 % plaatsvindt door de gemeentes
Is van oordeel dat:
1. De doelen en presentaties van het regiobureau onvoldoende “SMART” zijn omschreven in het
voorstel
2. Het evalueren na 2 jaar moeilijk zal zijn als niet goed is vastgelegd waarop moet worden getoetst

Draagt het college op:
1. Binnen het overleg duidelijk te maken dat de gemeente Borsele akkoord kan gaan met het voorstel
als de doelen voor eind 2019 “SMART” worden geformuleerd.
2. Binnen het overleg te pleiten om op korte termijn voor een gemeenschappelijke bijeenkomst met de
betrokken deelnemers te zorgen waarin de doelstellingen worden besproken en geformuleerd.
3. De motie naar alle overheden te sturen met de vraag om steun en/of reactie
En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening (unaniem)
fractievoorzitters van D66, SGP/CU, CDA, PVDA, OPA Borsele, VVD en LPB

