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BETOOG:  Algemene beschouwingen CDA bij de Kadernota 2020 

Voorzitter, De fractie van het CDA is blij dat we dit jaar sinds lange tijd weer een 
kadernota hebben ontvangen als document waarin de hoofdpunten van beleid en de 
financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven en tevens het richtsnoer is 
voor de discussie over het toekomstperspectief voor onze mooie gemeente en als opmaat 
naar de meerjarenbegroting. 

We kijken alvast vooruit: wie wil wat, wat willen wij als CDA, wanneer willen we onze 
ambities realiseren en de belangrijke vraag is uiteraard HOE gaan we onze ambities, 
wensen, plannen etc. financieren. 

Kan het? Hoe dan? Wat niet? Anders? Keuzes? Vragen te over. 

De kadernota nodigt uit om ons tot de hoofdlijnen van het geschetste perspectief te 
beperken en dat vinden wij een goede zaak.  

Voor het CDA Borne staat Mijn Borne 2030 centraal bij de afwegingen die gemaakt 
moeten worden.  
Vandaag geven we de Raad en het college onze denkrichtingen mee, daar wordt door het 
college om gevraagd.  

De details komen wel aan bod bij de meerjarenbegroting en zouden op dit moment de 
discussie over het perspectief alleen maar kunnen vertroebelen.  

De kadernota is een helder stuk met een drietal bemerking onzerzijds:  

1) we missen hierin de aansluiting met de vorige meerjarenbegroting, het resultaat 
van de Berap op het meerjarenperspectief wordt niet toegelicht. 

2) we missen hierin ook de eventuele beperkingen voor het inzetten van de 
structurele stelpost beleidsontwikkeling. 

3) en we missen hierin het effect van het verschuiven van beide 
bestemmingsreserves op de structurele lasten van betreffende projecten 

Kan het college een korte toelichting geven op deze drie genoemde opmerkingen? 

Voorzitter, het uitgangspunt dan wel het kompas voor deze kadernota is MijnBorne2030, 
de toekomstvisie van de Bornse gemeenschap en dat onderschrijven wij als CDA-fractie 
ten volle. Bij een recente discussie hierover hebben wij met meerdere fracties 
vastgesteld dat deze visie aan een update toe is.  

*Om dat te benadrukken zal het CDA gezamenlijk met mede-indieners een motie 
indienen om een herijking van genoemde visie te bewerkstelligen als opmaat naar Mijn 
Borne2040 waarbij volgens onze CDA-visie het welzijn van onze inwoners voorop moet 
staan en dat stenen en asfalt daar ondergeschikt aan zijn. 

Voorzitter, de CDA-fractie is verrast door de plotselinge koerswijziging betreffende de 
bestemmingsreserves en de reserve beleidsontwikkeling.  

Wij typeren dit als een vorm van creatief boekhouden zonder dat dit middelen toevoegt 
dan wel bespaart. 
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Wij betreuren dat deze beleidswijziging niet vooraf met ons is gecommuniceerd zoals 
vorig jaar wel het geval was met de nieuwe nota reserves, voorzieningen en 
weerstandsvermogen. 

Waarom is deze mogelijkheid niet eerder met ons als raad gedeeld? 

Voorzitter, ook dit jaar zijn we opnieuw verrast door het resultaat van de Berap met 
opnieuw een groter tekort dan gepland. Het CDA heeft al een aantal jaren haar zorgen 
uitgesproken hierover en vinden nu dat we per kwartaal de mogelijkheid moeten krijgen 
om bij te kunnen sturen aan de hand van een actueel overzicht van voorziene, 
substantiële afwijkingen van de begroting.  

Wij gaan ervan uit dat toegewerkt wordt naar een Dashboard waarop genoemde inzicht 
wordt afgebeeld.  

Graag van het college een reactie op ons voorstel. 

Voorzitter,  

Ondanks dat dit perspectief een sluitende meerjarenbegroting voorspelt, hebben we als 
CDA-fractie grote moeite om voor onszelf vast te stellen of dit realistisch is qua risico’s 
en onderbouwing, ondanks de aangereikte uitwerkingen die staan vermeld in IBABS. 

Het CDA gaat er vanuit dat alle genoemde en voorziene risico’s meegenomen worden in 
de geplande herijking van de risicoparagraaf van de komende begroting. 

Hiermee komen we vanwege pragmatische overwegingen tot onze hoofdconclusie dat we 
vooralsnog niet in kunnen stemmen met de voorgestelde budgetten voor de nog te 
bespreken ambities uit het raadsvoorstel, zijnde ‘t Wooldrik, de spoorse doorsnijding en 
de onderwijshuisvesting en overige ambities als de ombuiging voor het sociaal domein. 

Het risico van het geschetste meerjarenperspectief achten wij als fractie te risicovol om 
daar mee in te stemmen.  

Graag zouden we van het college hier een reactie willen krijgen. 

Het college kan verder met de beoogde planontwikkeling zonder een toezegging 
onzerzijds dat we zullen instemmen met de realisatie. Wij willen echter wel de 
verwachtingen temperen, zowel in het huis als naar buiten toe, en besluitvorming 
uitstellen tot alle definitieve doorberekeningen bij de raad zijn aangeleverd en besproken. 

Wij pleiten voor versobering van betreffende plannen zonder de inhoud hiervan geweld 
aan te doen. Ook dit laatste aspect zullen wij als fractie zwaar laten meewegen bij de 
besluitvorming over de vrijgave van benodigde projectbudgetten. In zijn algemeenheid is 
het credo van het CDA-doelmatigheid en soberheid gezien de huidige financiële situatie. 

 

 

Voorzitter, graag een reactie van het college op onze zienswijze. 
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Voorzitter, in deze Kadernota wordt voorgesteld om scenario’s uit te werken voor een 
tweetal thema’s te weten voor het voormalige AZC en voor de Huisvesting bestuur en 
organisatie.  

De fractie van het CDA is zeer geïnteresseerd in het resultaat van de uitwerkingen van 
deze 2 scenario’s, maar staat op voorhand afwijzend tegenover een scenario dat het 
voormalige AZC niet afgestoten wordt.  

Wat genoemde herhuisvesting van het Gemeenhuis betreft hebben we als fractie de 
vraag of dit ook synergievoordelen oplevert voor het Kulturhus. 

Voorzitter, de CDA-fractie wil als aanvulling op voorgaande hoofdlijnen van haar visie op 
de Kadernota nog de volgende thema’s becommentariëren: 

1) ‘t Wooldrik is een prima initiatief, dat aansluit bij het belang dat wij hechten aan 
sport in de breedste zin.  
De ontwikkeling van ‘t Wooldrik vinden wij van groot belang voor m.n. de sociale 
cohesie binnen Borne. Wel maken we ons als CDA ernstige zorgen gezien de 
financiële mogelijkheden van Borne of het plan in al zijn facetten wel uitvoerbaar 
is. Wat ons op dit moment ook niet helpt is het gebrek aan onderbouwing en de 
cijfers waaruit de haalbaarheid moet blijken. 

De CDA-fractie verwacht in de laatste week van november een business case 
gebaseerd op het totaalpakket zodat wij dit kalender jaar nog keuzes kunnen 
maken. 

Voor het CDA is belangrijk dat de plannen met betrekking tot de nieuwbouw van 
de school op locatie ‘t Wooldrik niet op slot komen te staan door mogelijke 
ontwikkelingen binnen het sportcentrum. 

2) Een Spoorse doorsnijding voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten is voor ons 
van cruciaal belang. 
De financiering hiervoor is 100% gedekt en het CDA hoort graag van het college 
dat in 2021 daadwerkelijk wordt gestart met de aanzet tot realisatie van de 
fietstunnel in de Bornerbroeksestraat.  

Wat de verbindingsweg betreft gaan wij ervan uit dat die in de huidige vorm, de 
route om Bedrijventerrein de Molenkamp niet wordt gerealiseerd en wachten we 
met smart op het resultaat van een studie naar de alternatieven.  

3) Het heeft de CDA-fractie verrast dat de vorig jaar opgevoerde ambitie 
Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid nu alweer wordt ingetrokken terwijl wij als 
fractie vorig jaar de invoering hiervan al ter discussie hebben gesteld.  
Dit te meer omdat er meer mensen een beroep gaan doen op de Gemeente 
Borne, dit is voor het CDA Borne zeer aannemelijk, dit mede door de verwachten 
Corona effecten de komende maanden en dat daardoor meer mensen een beroep 
zullen doen op een uitkering.  

Vraag hierbij is dan ook: Denkt het college hier een voorziening voor op te 
nemen? 
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4) De tijdsdruk voor de Onderwijshuisvesting baart ons grote zorgen. Vooralsnog 
pleit de CDA-fractie om moverende redenen voor combinatie van onderwijs en 
sport op ‘t Wooldrik en een uitbreiding van de schoollocaties op de Bornsche 
Maten alsmede voorlopig een voortgezet gebruik van de tijdelijke locatie op de 
Bornsche Maten. 
Het CDA vindt het belangrijk inzake de huisvesting beslissingen te gaan nemen 
gericht op de toekomst. Gezien de uitbreiding van leerlingen op de Bornsche 
Maten is uitbreiding van de capaciteit van de lokalen hier noodzakelijk. 

Hierover ontvangen wij graag van het college een plan van aanpak, tijdspad 
laatste week november, waarbij keuzes gemaakt kunnen worden op welke manier 
we deze uitbreiding vorm gaan geven, hierbij is het langer gebruik blijven maken 
van noodlokalen voor de CDA-fractie zeker een optie. 

5) Het thema van Overige Ambities roept volgens ons om een nadere onderbouwing 
van de hierin opgenomen substantiële bedragen voor een afweging om te 
schrappen dan wel te temporiseren. 

Voorzitter, Eén ding is voor het CDA Borne zeker dat wij als Gemeente Borne 
weloverwogen keuzes moeten maken en of keuzes die al gemaakt zijn moeten 
heroverwegen, ambities moeten bijstellen en soms pijnlijke keuzes moeten maken om 
het belangrijkste te bereiken en dat is: waar zijn onze inwoners van onze gemeente 
Borne het meest mee gediend: 
Met stenen/ asfalt of met goede zorg en een financieel en gezond Borne zoals vermeld in 
Mijn Borne 2030 

Voorzitter, afsluitend herhaal ik de eerder gemaakte hoofdconclusie:  

De fractie van het CDA kan instemmen met het in de kadernota geschetste 
toekomstperspectief maar gaan ervan uit dan wij in de laatste week van november de 
onderbouwingen met de financiële uitwerkingen ontvangen om een integrale afweging te 
kunnen maken tussen betreffende ambities en ombuigingen.  

Wat dit betekent voor onze visie op de geplande meerjarenbegroting zal mede afhangen 
van het gegeven in welke mate onze visie op deze kadernota daarin herkenbaar is. 

*Motie: Om dit te accentueren dienen wij hiervoor de motie in Risico’s Kadernota 

Nu wordt het zoeken naar de gezamenlijke lijn daarin, Daarvoor zullen eerst de 
verschillen stevig afgepeld moeten worden. Het CDA Borne wil dan pas de definitieve 
keuzes maken en we stellen hierbij dat dan ook die keuzes gemaakt kunnen worden die 
door een democratische meerderheid   

Voorzitter, ik ben aan het eind van mijn betoog in de eerste termijn en wil nu graag wil 
de 3 aangekondigde moties indienen   

1) Motie herijking visie Mijn Borne 2030   2)  Motie Risico’s Kadernota 


