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Voorzitter, 

In dit huis, het huis van Borne, hebben we al heel vaak over de weerbarstige problematiek van het 
Sociaal Domein gesproken. Na de transitie zijn we in Borne bezig met de transformatie die nu 
gelukkig echt wordt aangepakt als vervolg op de impactanalyse van het Sociaal Domein als onderdeel 
van het project “de basis op orde”. De CDA fractie is door genoemde analyse van Bascole overtuigd 
van het nut en de noodzaak van het voorgestelde verbetertraject dat eind vorig jaar al is gestart met 
een coaching- en begeleidingstraject. Er ligt nu voor dit traject een helder geformuleerd 
raadsvoorstel voor om het budget voor de periode tot juli van dit jaar vrij te geven. Tijdens de 
begrotingsbehandeling hebben we na ampele overwegingen ingestemd met een stelpost 
dienaangaande en hebben derhalve geen behoefte meer om er nu opnieuw uitvoerig bij stil te staan 
maar opteren voor:  

“geen woorden maar daden”!  

Voorzitter, het had wat mijn fractie betreft wel een hamerstuk mogen zijn. Nu dat niet het geval is 
wil ik namens de CDA-fractie nu toch nog een paar opmerkingen maken over deze geweldige 
uitdaging voor ons allen.  

Alhoewel het raadsvoorstel op zich geen nieuws bevat willen we toch nog even expliciet de 
begeleidings-inspanningen uit de opdrachtbevestiging aan Bascole citeren: 

1) het bewerkstelligen van een daling van de zorgkosten;  
2) de kwaliteit van de zorg in het sociaal domein mag er niet onder lijden;  
3) effectiever werken; 

In het rapport van eerder genoemde impactanalyse staat opgetekend wat we aan ombuigingen en 
besparingen van zorgkosten voor onze gemeente mogen verwachten en daar houden we Bascole en 
de wethouder dan ook aan. Als CDA-fractie zullen we nadrukkelijk de vinger aan de pols houden bij 
het ontwarren van deze gordiaanse knoop van kosten en kwaliteit. 

Daarnaast heeft mijn fractie met veel genoegen geconstateerd dat de vergoeding voor dit 
begeleidingstraject marktconform is en dat opmerkingen onzerzijds over contract-condities 
overgenomen zijn in het contract met Bascole. 

Meer recentelijk voorzitter, hebben we verheugd kennis kunnen nemen dat de raadswerkgroep 
Sociaal Domein inmiddels voortvarend gestart is met een kick-off op de dag van uw installatie als 
burgemeester.  

Voor beiden geldt: de eerste klap is een daalder waard! 

 

Voorzitter,  

het moge inmiddels duidelijk zijn dat de CDA-fractie kan instemmen met dit raadsvoorstel. 

 


