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         Borne 10-11-2020 DEF2 

 

Voorzitter, 
 
Met de voorliggende meerjarenbegroting 2021 - 2024 kijken we als raad met een financiële blik naar 
de toekomstige ontwikkelingen van onze gemeente. Wij doen dat vanavond in een in een wel heel 
bijzondere setting van online vergaderen over niet te voorspellen ontwikkelingen die wij ook nog 
geacht worden financieel te kunnen vertalen in harde cijfers.  

Voorzitter,  
als CDA-fractie willen we allereerst onze dank uitspreken naar de ambtenaren en het college voor het 
opstellen van deze begroting onder de huidige bizarre omstandigheden van een Corona pandemie. 

Vorig jaar werden we tijdens het begrotingsproces overspoeld met ambities, ombuigingen en 
stelposten. Nu, een jaar later, missen wij qua ombuigingen nog steeds een helder en realistisch plan 
van aanpak voor de ombuiging van 300K€ voor de Sport met als vraag aan de portefeuillehouder 
wanneer hij denkt zo’n plan ons te kunnen aanreiken voor het ambitieuze project Sport op ’t 
Wooldrik. Een gedetailleerd businessplan en uitgewerkte alternatieven oplossingen hebben ons nog 
niet bereikt. 

Gaat de portefeuillehouder deze gevraagde gegevens ons alsnog tijdig aanreiken? Zo ja, wanneer?  

Voor de CDA-fractie is de ambitie Het Wooldrik van groot belang dat wij van tevoren door de 
portefeuillehouder overtuigd zijn van de haalbaarheid van genoemde ombuiging van 300K€.  

Heeft de wethouder al ideeën om de ombuiging te realiseren en kunt u ons in het kort hierin 
meenemen in uw reactie hierop. 

Wat de ambitie Onderwijshuisvesting betreft, dat heeft dat volgens ons de hoogste prioriteit. Zo 
nodig wordt de bouw voor de Sport en het Onderwijs op ‘t Wooldrik in tijd bezien ontkoppeld maar 
we blijven wel opteren voor integratie van beide ambities op deze locatie. 

Ook voor de Onderwijshuisvesting op de Bornsche Maten geldt dat wij ons besluit baseren op een 
programma van eisen gebaseerd op een duidelijke prognose van leerlingaantallen voor beide 
locaties. Langer inzetten van tijdelijke schoollokalen is voor ons bespreekbaar. 

Voorzitter,  
wij hebben wij in deze nog een tweetal vragen over het Sociaal Domein:  

Als eerste, in eerdergenoemde ombuigings-notitie staat te lezen dat de helft van de geplande 
ombuigingen al dit jaar gerealiseerd worden, maar klopt dat volgens de portefeuillehouder wel met 
het besluit om de ombuiging voor het Sociaal Domein met een jaar door te schuiven?  

Als tweede de vraag: wij hebben recentelijk een mooi overzicht ontvangen over de bestedingen in 
het Sociaal Domein over de afgelopen 3 jaren met als vraag of de portefeuillehouder dat overzicht 
wil aanvullen met de hierbij behorende aantallen cliënten? 
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Voorzitter,  
Over het lange aanlooptraject van de Verbindingsweg kunnen we heel kort zijn.  

Wij wachten met smart op het door ons als coalitie gevraagde rapport met alternatieven voor de nu 
nog in de begroting opgenomen Verbindingsweg.  

Vanwege te verwachten synergie-effecten opteren wij als CDA-fractie voor een gecombineerd 
project van de F35-tunnel in de Bornebroeksestraat met een alternatief voor de huidige 
Verbindingsweg.  

Is er al duidelijkheid welke verschillende opties voorhanden zijn en is één van deze opties de 
ondertunneling van het spoor in de Oonksweg?  

Kan de portefeuillehouder nu al beamen dat dit een reële optie is?  

Als CDA-fractie hebben wij informele contacten gelegd met onze collega CDA’ers uit omliggende 
gemeenten en de CDA Provincie over de Vloedbeld-verbindingsweg en dat heeft ons vertrouwen 
hierin alleen maar versterkt. De noodzaak en het belang voor aanleg van deze weg is m.n. voor 
Zenderen zeer groot, zeker nu de mestvergister van Twence, dankzij een PIP van de Provincie, wordt 
ingepast. Zou de provincie de mogelijkheid zien om deze beide gelijktijdig te realiseren? Kan Borne 
dit inbrengen bij de Provincie? Het CDA Borne hoopt dat de verantwoordelijk wethouder Spekschoor 
en het college met alle betrokken partijen snel tot overeenstemming kan komen. Kan de wethouder 
ons over de voortgang e.e.a. vertellen? 

Voorzitter,  
vorig jaar hebben we duidelijk onze zorgen uitgesproken over het ontbreken van een onderbouwd 
investeringsplan voor onze kapitaalgoederen, temeer omdat toen gewezen werd op substantiële, 
noodzakelijke investeringen voor wegen, kunstgrasvelden, riolering en verduurzamen van gebouwen. 
Tegelijkertijd werd de nieuwe Nota Kapitaalgoederen 2021-2024 aangekondigd waarvoor vorig jaar 
al de nodige onderzoeken zijn uitgevoerd. 

De Begroting Investering Kapitaalgoederen ontbreekt in deze voorliggende meerjarenbegroting en 
wij vinden dat onverantwoord gezien de huidige financiële situatie.  

Gaarne een reactie van de portefeuillehouder  

 

 

 

 

Voorzitter,  
de CDA Borne is het met het college eens dat we moeten blijven investeren in de Bornse 
gemeenschap waarbij MijnBorne2030 het kompas is en blijft voor ons als CDA Borne, met als 
uitgangspunt een zelfstandige en financieel gezonde gemeente.  
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De voorliggende programmabegroting is materieel sluitend gemaakt vanaf de jaarschijf 2022, een 
voorwaarde van de provincie als toezichthouder om groen te blijven scoren in de IBT-rapportage.  

We zijn ons bewust van de kleur oranje voor onze relatief grote grondpositie en het is noodzakelijk 
dat wij als raad hierin goed door het college worden meegenomen. 

Voorzitter, kan het college ons dit ook toezeggen? 

Voorzitter, 
Het meerjarenperspectief is sluitend maar de manier waarop dat is gebeurd heeft ons als fractie niet 
alleen bevreemd maar het roept ook bij ons de nodige vraagtekens op die we graag met college en 
raad willen delen.  

De consequenties van de voorgestelde dekking van het meerjarig tekort betekent dat we een deel 
van onze financiële lasten vooruitschuiven en dat er o.a. structureel bezuinigd wordt op de 
begeleiding van onze inwoners, die in de komende onzekere tijd op zoek zijn naar betaald werk.  

Bovendien wordt hierdoor de ruimte voor nieuw beleid nul komma nul, dit ook voor nieuw beleid dat 
ons van bovenaf wordt opgelegd. Graag een reactie van het college hoe men denkt hier mee om te 
gaan.  

Voorzitter,  
ook het voorstel om de bestemmingsreserves De Veste en Verbindingsweg vrij te laten vallen ten 
faveure van het weerstandsvermogen heeft ons verrast, alhoewel dat sinds de BBV-wijziging uit 2017 
al mogelijk was. 

Genoemde bestemmingsreserves kunnen éénmalig ingezet worden om het weerstandsniveau weer 
op peil te brengen.  

Voorzitter,  
is het wellicht goed om eens kritisch onze beleggingsportefeuille onder de loep te nemen en te 
bezien of hier nog voordelen uit te behalen zijn? Deze voordelen zijn uiteraard éénmalig, maar toch.  

De CDA-fractie denkt hier in het bijzonder aan de aandelen Vitens die wellicht nogmaals aangeboden 
kunnen worden aan de Provincie. Hier graag een reactie van de wethouder financiën op. 

Volgens de CDA-fractie is het nodig dat, ter voorkoming van exploitatietekorten, de 
begrotingsdiscipline van de organisatie wordt versterkt met als vraag aan de portefeuillehouder 
financiën of hij die mening deelt en hoe hij dat denkt te bewerkstelligen. 

 

De constatering dat we als gemeente Borne voor een financiële uitdaging zijn komen te staan maar 
desondanks wel een sluitend meerjarenperspectief kunnen presenteren. 

Weliswaar met de nodige hiervoor door ons geplaatste kanttekeningen en een aantal open 
stelposten, waar we ons als CDA-fractie nog expliciet over moeten uitspreken.  
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Voorzitter,  
ik ga afsluiten, met de opmerking dat wij als CDA Borne in voorgaande jaren onze zorgen hebben 
uitgesproken over de meerjarenbegroting maar nu willen we onze zorgen nader duiden.  

Dit houdt in dat wij na de reactie van het college op onze vragen en bedenkingen een nadere 
afweging willen maken.  

Volgens het CDA is het realiseren van alle geplande ambities niet mogelijk en zullen er keuzes 
gemaakt moeten worden daar onder de huidige financiële omstandigheden dit niet haalbaar is.  

Bij deze afweging zullen wij als CDA-fractie veel waarde hechten aan een volmondige toezegging van 
het college om de raad ogenblikkelijk te informeren over voortekenen van kostenoverschrijdingen 
dan wel het niet halen van de afgesproken ombuigingen. 

Met deze toezeggingen, graag horen we die in de beantwoording, kan de CDA-fractie met de 
begroting instemmen.    

 

Tot zover eerste termijn. 

 


