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Voorzitter, 

Voor ons ligt ter bespreking de meerjarenbegroting 2018-2021. Met de nadruk op komend 

begrotingsjaar 2018.  

Nu klinkt het natuurlijk heel mooi om over de begroting 2018 met elkaar in gesprek te gaan en 

voorliggend document met elkaar te bespreken. Tegelijkertijd kan ik het niet laten om toch aan te 

geven dat het CDA het zeer spijtig vindt dat we nu pas met elkaar hierover in debat gaan en dat we 

dit niet al voor de zomer met elkaar hebben kunnen behandelen. Nu spreken we met elkaar over een 

document waarvan wij moeten concluderen dat we op onderdelen alweer zijn ingehaald door de 

werkelijkheid.  

Maar goed, terug naar de inhoud. De begroting voor 2018. 

Een begrotingsjaar waarin alles weer lijkt te kunnen. Geld om bestaande initiatieven voort te zetten, 

geld om bedrijfsvoering op orde te brengen, geld om aandacht te houden op het sociaal domein, geld 

om ontwikkelingen voort te zetten voor sport, cultuur en welzijn, maar bovenal geld om de lasten te 

verlichten voor de samenleving.  

 

Maar voorzitter,  

Het CDA vraagt zich oprecht af of we kunnen blijven doen wat we met elkaar van plan zijn. Er zijn 

veel plannen. Goede plannen. Plannen ter verbetering van de infrastructuur, plannen ter verbetering 

van de scholenhuisvesting, plannen ter verbetering van het sportklimaat. Het ene plan is harder dan 

het andere, maar het zijn allemaal plannen die in voorbereiding zijn, waarvoor wij als raad middelen 

in de voorbereidingsfase beschikbaar hebben gesteld en die straks om middelen voor de uitvoering 

vragen.  

Het CDA maakt zich de nog wel zorgen over de samenwerkingsverbanden. En dan met name die 

verbanden die we verplicht aan moeten gaan. De veiligheidsregio heeft een nieuwe 

financieringssystematiek die ons als Borne structureel meer geld kost; dit terwijl de invloed erop te 

verwaarlozen lijkt. Een zelfde lijkt nu weer te gebeuren met de nieuwe omgevingsdienst. Structureel 

meer uitgaven; zonder dat het voor ons als raad aannemelijk is dat dit ook meer oplevert voor de 

Bornse inwoners. Zoals we in de Nota Samenwerking hebben afgesproken, gaat het CDA ervan uit 

dat we grip krijgen door vertrouwen te schenken. Hoewel het er nu alleen nog maar op lijkt dat we er 

constant geld in moeten stoppen, heeft het CDA er wel vertrouwen in dat onze portefeuillehouder en 

het ambtelijk apparaat er alles aan doet om grip te houden op de uitvoering ervan.  

Wij vinden: Omarm dat wat verplicht wordt om er het beste uit te halen. 
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De Agenda van Twente is geen verplichting. Integendeel. Het is zelfs redelijk vrijblijvend opgezet en 

een marginaal bedrag wordt slechts beschikbaar gesteld. Een goede samenwerking op basis van 

vertrouwen zou hier voor Twente en ook voor Borne veel positiefs uit kunnen halen. In die zin 

begrijpen wij niet dat Rijssen-Holten nog niet de voordelen ziet van een gezamenlijke Agenda van 

Twente. Dat betreuren wij ten zeerste, te meer omdat zonder regionale samenwerking een lokale 

economie niet gestimuleerd kan worden. Tegelijkertijd respecteren wij hun mening in deze en ligt er 

een schone taak voor de deelnemende gemeenten om te laten zien wat voor mooie vliegwiel die 

agenda kan zijn voor Twente.  

Het ontbreken van de woonvisie wordt steeds meer als een gemis gezien. Hierover gaan we het 

volgende week met elkaar hebben. Wij staan ervoor om de jongeren in Borne een woonplek te 

bieden en niet te laten uitwijken naar omliggende gemeenten. Wij staan voor betaalbare 

huurwoningen en wij staan voor levensloopbestendig wonen. Dit zodat er een gedifferentieerd 

woningbouwlandschap kan ontstaan binnen onze gemeente.  

Daarbij vinden wij het een goede zaak dat er aandacht is voor de toegankelijkheid en kwaliteit van 

speel- en groenvoorzieningen.  

Asbest, voorzitter, een materiaal waarvan bewezen is dat deze slecht is voor de volksgezondheid. 

Maar ook een materiaal waarvan we niet weten waar het overal in onze Bornse samenleving 

aanwezig is. Vorig jaar hebben wij de wethouder al gevraagd om ons als raad te informeren over de 

asbestsanering binnen onze gemeente, zowel in bodem als daken. Hoe staat het met dit plan? Een 

plan dat blijkbaar in andere gemeenten al wel in samenspel met de provincie is opgesteld.  

De taakstelling en subsidies aan diverse verenigingen zou worden geëvalueerd in 2016. Deze wordt 

nu in 2018 verwacht. Wij nemen aan begin 2018? Het CDA verwacht hiermee inzicht te krijgen in de 

voortgang en evaluatie van het laatst vastgestelde subsidiebeleid. Maar bovenal of de wijziging naar 

waarderingssubsidies en activiteitensubsidies heeft gebracht dat wat we met elkaar voor ogen 

hadden. Hopelijk kan dat worden meegenomen in de evaluatie die volgt. 

Voor sportpark ‘t Wooldrik ziet het CDA een zeer positieve ontwikkeling hoe dit met de samenleving 

wordt opgepakt. Er is brede betrokkenheid van zowel binnen- als buitensportverenigingen. Het 

verbreden van de accommodatie-voorzieningen zien wij als een goede ontwikkeling. We kijken uit 

naar dat wat er tot stand gebracht kan worden en naar een open discussie hierover. 

Vorige week hebben we met elkaar uitgebreid stil gestaan bij het nieuw te vormen sociaal fonds. Een 

nieuwe stap richting verdere armoedebestrijding. Wij zijn blij met dit sociaal fonds. Een aanwinst 

voor onze gemeente, waar we hoge verwachtingen van hebben. Er zitten goede voorzieningen in die 

laagdrempelig ingezet kunnen worden. Personen die ervoor in aanmerking komen, komen echter 

niet van zelf. Armoedeschaamte is aan de orde van de dag zijn, maar met het sociaal fonds hopen we 

wel de drempel te kunnen verlagen.  
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En wellicht, voorzitter, dat de noodzakelijke herinrichting van de publiekshal hier een bijdrage aan 

kan leveren. Er is immers sprake van een nieuwe generatie cliëntcontact. En willen we de 

communicatie verbeteren dan zullen we ook de open gemeente die de privacy weet te waarborgen 

worden. 

Met betrekking tot het scholenplan is het CDA blij dat hier verdere uitwerking op komt en dat er 

plannen liggen ter uitbreiding van aanwezige schoollocaties. Er is wat ons betreft geen motivatie 

aanwezig om hiervan af te wijken. Wel, voorzitter, vragen wij de portefeuillehouder wat hij verstaat 

onder korte termijn. Zo zou ons het nazorgdocument De Veste al in juni op korte termijn worden 

toegezonden, en daar wachten wij nu nog steeds op. 

In Hengelo woedt op dit moment een hevige discussie over het omgekeerd inzamelen. Er zijn nieuwe 

ontwikkelingen met betrekking tot het gescheiden inzamelen van afval en ook het omgekeerd 

inzamelen leidt wellicht tot meer juridische weerstand dan we op voorhand hadden bedacht. Het 

CDA is fervent voorstander van consuminderen en duurzamer leven, dit zou echter niet mogen leiden 

tot een vergrootte weerstand bij de samenleving. Immers het is de samenleving die hierachter moet 

staan. Wij willen de portefeuillehouder aansporen om in te zetten op het vergroten van de 

bewustwording van duurzaam leven en consuminderen bij onze inwoners omdat dit groeiend besef 

indirect leidt tot een betere afvalbeleid. 

 

Voorzitter, ik sluit af met de woorden dat het CDA staat voor het versterken van onze 

gemeenschappen. Wij willen de kracht benutten van mensen, bedrijven, scholen, verenigingen en 

andere organisaties. Wij staan voor samen leven, samen werken en samen doen zodat we samen 

sterker zijn. 
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