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Overzicht ingekomen stukken (ontvangen tussen 28-8-2019 en 14-10-2019)

De stukken zijn op te vragen bij de secretaris.

Datum Onderwerp Toelichting Afzender Acties VRZ

29-8-2019 SAR-dekking in oostelijk deel 

Oosterschelde

Kustwacht Nederland verzoekt VRZ om te 

onderzoeken of de SAR-capaciteit van de 

brandweer in het oostelijk deel van de 

Oosterschelde naar een hoger niveau 

gebracht kan worden, bij voorkeur dat 

van de KNRM.

Kustwacht Nederland Voor de SAR-dekking in het oostelijk 

deel van de Oosterschelde wordt een 

bestuursvoorstel voorbereid. Naar 

verwachting wordt dit voorstel 

behandeld in het Algemeen Bestuur 

van december 2019. De brief van de 

Kustwacht wordt hierbij betrokken.

2-10-2019 Raadsbesluit inzake de 3e 

begrotingswijziging van de VRZ.

De gemeenteraad van Tholen heeft 

kennis genomen van de 1e 

bestuursrapportage 2019. Ten aanzien 

van de 3e begrotingswijziging 2019 heeft 

de gemeenteraad besloten om geen 

zienswijze in te dienen.

Gemeente Tholen Kennisgenomen van het raadsbesluit.

11-10-

2019

Zienswijze eerste 

bestuursrapportage 2019 en 

3de begrotingswijziging 2019

De gemeenteraad heeft kennisgenomen 

van de eerste bestuursrapportage 2019. 

Ten aanzien van de 3de 

begrotingswijziging 2019 wordt een 

positieve zienswijze gegeven. Hierbij 

wordt opgemerkt dat zij het verzoek van 

het Algemeen bestuur, om een plan van 

aanpak op te stellen en acties in gang te 

zetten om taakstellingen voor de 

komende jaren structureel op te

lossen, onderschrijven. 

Gemeente Borsele Kennisgenomen van het raadsbesluit



Algemeen Bestuur

24-10-2019

Agendapunt: 4

Pagina 2 van 2

Datum Onderwerp Toelichting Afzender Acties VRZ

14-10-

2019

Zienswijze 3e begrotingswijzing 

2019

De periode waarop de 1ste 

bestuursrapportage betrekking heeft is 

dermate kort dat het lastig is om een 

accurate prognose te geven van het 

eindresultaat en daaraan financiële 

conclusies te verbinden. De stukken 

geven wel aanleiding tot het meegeven 

van enkele aandachtspunten. Deze zijn 

verwoord in de brief.

Gemeente 

Reimerswaal

De  zienswijze wordt betrokken bij de 

behandeling van de 3e 

begrotingswijzing 2019.


