Definitief 6 juni 2017
Raadsbijdrage CDA Borne Verantwoording verbonden partijen

Voorzitter,
Als raad hebben we volgens ons gesteld dat het belangrijk is dat elk van de verbonden partijen
bijdraagt aan het publieke belang dat wij voor Borne en Twente voor ogen hebben. Dat betekent in
de ogen van het CDA dat begroten en verantwoorden niet alleen op financieel vlak dient plaats te
vinden, maar ook op beleidsinhoudelijk vlak. Voorzitter, wij zouden graag van het college willen
weten of het mogelijk is dat een volgende ‘brief aan de raad’ mbt dit onderwerp niet alleen in gaat
op de financiële verantwoording, maar ook een relatie kan worden gelegd met ons Borns beleid.
Waarom zitten we in de GR; welk doel wilden we daarmee bereiken; hebben we dat daarmee
bereikt? Maar ook een stukje reflectie: zijn we binnen de GR nog steeds bezig met dat gene wat we
gezamenlijk hebben afgesproken en draagt dit nog steeds bij aan onze doelstellingen?
Kortom, voorzitter, het CDA zou het op prijs stellen als de volgende brief niet alleen een financiële
samenvatting geeft, maar ook een beleidsrelevante. Is dat mogelijk?
Als CDA willen we graag bij een verbonden partij expliciet stil staan en dat is de VRT. Afgelopen jaar
hebben we uitgebreid gediscussieerd over de nieuwe financieringssystematiek voor de VRT. Het CDA
was dan ook vol verbazing dat de financiële huishouding nu al weer onder druk staat. Hoe komt dat
voorzitter? Waarom was dat niet inzichtelijk toen de nieuwe systematiek werd uitgerold? Waren we
zo druk met deze nieuwe systematiek dat we de lopende bedrijfsvoering zijn vergeten? Of is dit een
teken aan de wand en leidt de nieuwe systematiek juist tot deze onvolkomenheden,
ondoorzichtigheid en misschien zelfs nalatigheid?
Dan toch nog even over de quickscan verbonden partijen. Wij kijken anders naar dit proces dan dat
de voorzitter van de rekenkamer dat doet. Een quickscan of onderzoek voor de gezamenlijke
rekenkamers is natuurlijk hartstikke mooi, maar wat het CDA betreft zal onze lokale/eigen
rekenkamer hier ook een vertaalslag naar Borne moeten maken. Een wettelijke taak van de
rekenkamer is onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het uitgevoerde
beleid. Wij verzoeken hier dan ook meer aandacht en focus voor te krijgen.
Desalniettemin heeft de quickscan wel de pijnpunten bloot gelegd. Wat ons betreft gaat het college
in haar vertegenwoordigende rol volop aan de slag om de genoemde verbeterpunten uit de
quickscan op te pakken en aan te pakken. Als zij hierop positief antwoord is een motie wat ons
betreft overbodig.
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