Voorzitter,
“As is verbrande turf” is een bekend gezegde. Maar dat kunnen we ook
zeggen van van de verstookte M€’s die verantwoord worden in de nu
voorliggende jaarstukken 2019. We kunnen dus die bestede bedragen niet
nog een keer uitgeven!
Maar dit betekent niet voorzitter dat we het boek kunnen sluiten want
dan doen we onze controlerende taak als raad tekort en gaan we ook ten
onrechte voorbij aan al datgene wat er allemaal voor gerealiseerd is in
onze mooie gemeente en haar inwoners.
Voorzitter, we willen ook niet ten onrechte voorbij gaan aan de moeite
die dat gekost heeft van het ambtelijk apparaat én ook niet voorbijgaan
aan haar inzet voor het concipiëren van de nu voorliggende jaarstukken.
Het is weer een lijvig document geworden maar gelukkig wel goed
leesbaar en, waarover heel veel vragen met een hoge mate van detail zijn
gesteld en beantwoord. Wil het college onze hartelijke dank hiervoor
overbrengen naar de ambtenaren?
Voorzitter, wat we met z’n allen het afgelopen jaar hebben gerealiseerd,
met het ambtelijke apparaat voorop, staat uitvoerig beschreven in het
jaarverslag. Omwille van de tijd gaan we daar nu niet verder over
uitweiden. Het was een moeilijk jaar voor de ambtelijke organisatie in het
algemeen en voor individuele ambtenaren in het bijzonder. De CDA
fractie heeft begrip voor de impact van “De Basis op Orde” en hoopt dat
deze periode van onrust en onzekerheid snel tot het verleden behoort.
De fractie van het CDA vraagt in dit verband nog wel aan het college om
voortaan expliciet aandacht te schenken aan aspecten, die middels
indicatoren voor het programma Verbindend Borne in kaart worden
gebracht.
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Voorzitter, wat onze controlerende taak betreft, maken we als fractie
dankbaar gebruik van het verslag van ook onze accountant èn van de
bevindingen en adviezen van de auditcommissie. De fractie van het CDA
gaat er kortheidshalve vanuit dat de adviezen van de accountant en
auditcommissie onverkort en integraal door het college wordt
overgenomen. Als dat niet zo is, dan hebben we een probleem en horen
we dat graag.
Dat gezegd hebbende wil de CDA fractie nog wel kort, op hoofdlijnen,
ingaan op de voorliggende jaarrekening. Hierover zijn al meer dan genoeg
vragen gesteld, tot in de kleinste details. Ook is er al het nodige negatieve
commentaar geleverd op het tegenvallende exploitatieresultaat van deze
jaarrekening.
Ook de fractie van het CDA is zeer bezorgd over de trend van toenemende
tekorten over de laatste 3 jaar. Het huidige jaar zal naar onze inschatting
met een nog groter tekort worden afgesloten dan het afgelopen jaar!
Voorzitter, deze trend moet met ingang van het komende jaar 2021
worden doorbroken. De fractie van het CDA wil voorkomen dat onze
mooie gemeente onder curatele wordt gesteld! Wij doen dan ook niet
mee met doemdenken en we gaan ook niet meehuilen met de wolven in
het bos. Als fractie huldigen het uitgangspunt van de “education
permanente” en komen derhalve op basis van de nu voorliggende
jaarstukken met constructieve opmerkingen, op hoofdlijnen, in de richting
van de komende meerjarenbegroting. Ons uitgangspunt hierbij is om het
tij te keren middels ombuigingen die een substantiële bijdrage leveren èn
een paar aanpassingen binnen de P&C cyclus om verrassingen te
vermijden.
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Voorzitter, de CDA fractie denkt hierbij aan de volgende aandachtspunten
die in een willekeurige volgorde staan.
1. per kwartaal een actualisatie van de begroting als opmaat naar
dynamisch begroten
2. geen stelposten meer in de begroting opnemen
3. meer reserve in de planning voor accountantscontrole inbouwen
4. het beleid en de afgeleide verordeningen voor het sociale domein
herijken
5. het project “De Basis Op Orde” dit jaar nog afronden en evalueren
6. besparen op inhuur van personeel en kosten voor overhead
7. risicomanagement dit jaar nog effectueren
8. neergaande trend van de MPG doorbreken
Voorzitter, De fractie van het CDA is van mening alle mogelijke
ombuigingen bespreekbaar moeten zijn. De benodigde ombuigingen
komen in beeld door een actualisatie van de meerjarenbegroting als een
nul-meting.
De CDA wil actief bijdragen om met z’n allen de benodigde ombuigingen
te realiseren zonder de rekening hiervan naar de toekomst door te
schuiven. Wij hebben er vertrouwen dat dat de nieuwe wethouder
financiën met het ambtelijke apparaat gaat lukken onder leiding van onze
nieuwe burgemeester. Beide heren hebben veel ervaring en
deskundigheid meegebracht naar Borne.!
Voorzitter, ik zei het al aan het begin: “as is verbrande turf” en ga met
deze uitspraak over tot de orde van de dag.
Tot zover voorzitter.
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