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          Borne 02-07-2019
  

Jaarstukken 2018 
 
Voorzitter, 
Met de voor ons liggende jaarstukken 2018, sluiten we weer een jaarcyclus af en dat is een mooi 
moment om hiervoor, als CDA-fractie, onze waardering uit te spreken naar het college toe, maar 
zeker ook naar de ambtelijke organisatie. Ik ga er maar gemakshalve vanuit dat de 
portefeuillehouders onze welgemeende waardering zullen overbrengen naar de ambtenaren. 
 
Voorzitter,  
Deze jaarstukken, die bestaan uit één geheel van een jaarverslag en een jaarrekening, vormen samen 
een lijvig rapport van 189 pagina’s, 5 pagina’s minder dan het vorige jaar, dat gaat gelukkig de goede 
kant op. Desalnietemin, blijft mijn fractie een voorstander van een voor iedereen leesbare en 
kernachtige samenvatting van het geheel in de jaarstukken zelf. 
 
Voorzitter,  
De accountant heeft een goedkeurende verklaring met een paar beperkingen voor deze jaarrekening 
afgegeven en voorzien van een duidelijke toelichting op de geconstateerde getrouwheid en 
rechtmatigheid van deze jaarstukken.Wij hebben begrepen dat onze accountant dit jaar met de 
stofkam door de getallenbrij is gegaan èn door de samenhang tussen jaarrekening en jaarverslag. We 
hebben het allemaal kunnen lezen in de aangereikte stukken, inclusief het verslag van het gesprek 
van de auditcommissie met de accountant en desbetreffende ambtenaren over de concept-
jaarstukken. 
 
Voorzitter, 
De fractie van het CDA heeft uitvoerig kennis genomen van de jaarstukken alsmede van de 
bevindingen van de accountant en van de auditcommissie. Tijdens de technische behandeling en het 
politiek beraad is al het nodigde gezegd over deze jaarstukken, ook door mijn fractie. In het 
verlengde hiervan vinden wij dat we nu als fractie kunnen volstaan om met het collegevoorstel in te 
stemmen, ervan uitgaande dat het college zich herkent in de bevindingen en aanbevelingen van 
zowel de accountant als de auditcommissie. Mocht dit niet het geval zijn, dan horen we dat graag. 
 
Voorzitter,  
“as is verbrande turf”, zo luidt een bekend gezegde. 
U als voorzitter van het college en wij als fractie van de raad moeten het substantiële 
exploitatietekort en de overige geconstateerde tekortkomingen accepteren als een feit. Maar wij als 
fractie willen niet het figuurlijke licht uitdoen in Borne. En volgens ons hoeft dat ook niet, maar dan 
zullen wel als raad en college nog meer dan voorheen als team de problemen van toenemende 
tekorten middels “Keuzes voor Borne” gezamenlijk moeten tackelen. En dat uiteraard met 
ondersteuning van een geoliede ambtelijke machinerie. Wij bedelen onze nieuwe burgemeester 
daarin een sleutelrol toe en als de voorteken niet bedriegen heeft hij daar best zin in en geen moeite 
mee.  
Wij horen het graag als dat niet zo is. 
 
Voorzitter, 
 Ik zei het al: “As is verbrande turf”, maar, deze jaarstukken geven voor ons als raad en fractie wel  
stof tot nadenken! Terugblikkend op de behandeling van de jaarstukken 2017 valt ons als fractie op 
dat het proces van de “basis op orde” maar langzaam op gang gekomen is. De CDA fractie is 
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overtuigd van de noodzaak van dit programma en daagt het college uit om te voorkomen dat de 
voortgang van dit verbeterproces verder vertraagd. Dat doen wij in de hoop en verwachting dat “de 
basis op orde” ook zal leiden tot kostenbesparingen. Dit laatste leiden we af uit diverse opdrachten 
uit het programmaplan waarvan de opdracht voor de impactanalyse van het sociaal domein om ”in 
control” te komen een heel uitdagende is. Hierbij vragen wij ons wel af hoe dat samengaat met het 
ingezette Transformatieproces voor het sociaal domein en wat daar nu de status van is. Het “in 
control komen” is volgens mij fractie van eminent belang als bijdrage om de meerjarenbegroting 
sluitend te krijgen met tegelijkertijd een continuering van ons uitgangspunt dat “niemand tussen de 
wal en het schip mag vallen”. 
 
Voorzitter,  
Als afsluiting dit hoofdstuk: de fractie van het CDA is van mening dat met “de basis op orde” scherper 
aan de financiële wind gezeild kan worden, en dan niet alleen op het terrein van het sociaal domein.  
 
Voorzitter,  
Het tekort van deze jaarrekening en de geprognotiseerde tekorten voor de komende jaren baart de 
CDA-fractie grote zorgen. Het is volgens ons te gemakkelijk om de reden daarvan eenvoudig het 
sociaal domein dan wel de overheid in de schoenen te schuiven. College, onder het mom van “beter 
goed gejat dan slecht bedacht” doen wij dan ook onze oproep aan u: kijk ook, of misschien wat 
vriendelijker uitgedrukt, kijk nog meer om u heen, naar gemeenten die klaarblijkelijk wel in staat zijn 
om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. 
Dat is het ultieme meerjaren-doel volgens mijn fractie en niet een budgetair neutraal resultaat voor 
het sociaal domain sec. 
Ook de monitor “waar staat je gemeente” is volgens mijn fractie een goede leidraad om bij onze 
gezamenlijke zoektocht als raad en college ideeen op te sporen om ons meerjarentekort om te 
buigen. 
De fractie van het CDA zet zich in en zal zich blijvend inzetten om het doel van het programma 
“keuzes voor Borne” te realiseren en tegelijkertijd verwachten wij van het college om op korte 
termijn met voorstellen te komen om dat te bereiken. 
 
Voorzitter,  
Ter geruststelling en tot slot, het is niet louter kommer en kwel wat we als CDA-fractie in de 
jaarstukken hebben gelezen! 
Veel programma’s en projecten verlopen voorspoedig.  
Het weerstandsvermogen en de reserves zijn op orde en stellen ons in staat om onze 
geprognotiseerde tekorten zelfstandig op tijd om te kunnen buigen. Dat moet zij weerslag krijgen in 
de komende meerjarenbegroting! 
 
Voorzitter,  
tot zover in eerste termijn. 
 
   
 
 
 
 


