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Aan de voorzitter van de raad

De raad van gemeente Borne, in vergadering bijeen op dinsdag 28 mei 2019

Constaterende dat:

• De gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting 2019 is gestegen met € 2.1 miljoen 
(4.6%);

• De gemeentelijke bijdragen de komende jaren per jaar (tot 2022) met€ 300.000 omhoog gaat;
• De VRT heeft besloten om naast bovenstaande verhoging structureel een verhoging van de 

gemeentelijke bijdragen op te nemen ter hoogte van € 95.000;
• De bijdrage van Borne in 2020 met € 84.000 (6,2%) omhoog gaat en dit voor Borne een nadelig 

effect heeft van € 21.324;
• De verdeling van de bijdrage per gemeente is gebaseerd op de CEBEON- 

financieringssystematiek die inmiddels vijfjaar wordt toegepast;
• Er een integrale afweging ontbreekt bij de ontwerpbegroting van de VRT;

Overwegende dat:

• Het onbekend is of de VRT de structurele verhoging binnen haar eigen begroting heeft 
geprobeerd op te vangen;

• Borne bij de mutaties van het CEBEON model het meeste nadeel heeft, zowel in absolute als 
relatieve zin;

• Deze voorgestelde verhogingen voor Borne tot een forse overschrijding zal leiden voor Borne;
• Bovenstaande aanleiding geeft om te kijken in hoeverre de CEBEON-financieringssystematiek 

recht doet aan een objectieve financiële verhouding tussen de VRT en de deelnemende 
gemeenten.

Oproep

Roept het college op:
• Richting het bestuur van de VRT aan te geven dat de gemeente Borne niet akkoord gaat met de 

verhoging van de gemeentelijke bijdragen;
• Het bestuur van de VRT op te dragen om een evaluatie te doen naar de effecten van de invoering 

van de CEBEON-financieringssystematiek op de bijdrage van de individuele gemeenten, afgezet 
tegen de ontwikkeling van de objectieve maatstaven c.q. het risicoprofiel van de betreffende 
gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.



Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2019,


