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Voorzitter, 
 
Vanavond wordt van ons als CDA-fractie opnieuw verwacht om te reageren op het voorliggende 
raadsvoorstel. De Gemeenteraad heeft een motie aangenomen om alle toekomstige 
scenario’s voor het AZC terrein te beoordelen. 
 
Voorzitter,  
Het onderliggende dossier wordt, als we niet oppassen, een herhaling van zetten die alle kenmerken 
in zich heeft van een geschiedenis die zich maar blijft herhalen als een naald die vastzit op een 
grammofoonplaat.  
 
Dit voorzitter kost tijd en in dit geval kan factor tijd ons veel geld kosten.  
Immers o.a. de beheers- en onderhoudskosten kosten ons tonnen per jaar. 
Inmiddels zijn per gisteren 01-02-2021 als Gemeente Borne eigenaar geworden van de opstallen van 
het voormalige AZC. Wij hebben er dus alle belang bij als Gemeente Borne om een eerste stap zo 
snel mogelijk te gaan zetten.  
Natuurlijk moet dit weloverwogen en goed onderbouwd worden, maar desondanks moet het wel 
snel en voortvarend. 
 
De scenario’s die voorliggen spreken voor zich en hebben allen gedeeltelijk slopen in zich. 
Grootschalige activiteiten doen geen recht aan een betere leefbaarheid in de omgeving van het 
voormalig AZC en zouden afgevoerd kunnen worden. Een Migrantenhotel is bijv. niet wenselijk. 
 
Voorzitter,  
Je hebt zowel als mens als fractie en als gemeenteraad MOED nodig om een stap te zetten om iets te 
bereiken. 
De CDA-fractie heeft al eerder kenbaar gemaakt dat kopen en slopen haar voorkeur heeft. 
Wij willen een amendement indienen om hiermee te voorkomen dat dit dossier de voortgang van de 
overige ombuigingen en ambities substantieel gaat vertragen en dat de kosten dienovereenkomstig 
verder zullen oplopen.  
 
Voorzitter, de fractie van het CDA wil de focus met het genoemde amendement verleggen met het 
kopen van tijd voor het uitwerken van een acceptabele invulling van het AZC terrein. Dit 
amendement is een vervolg op eerder door het CDA ingediende vragen. 
 
De fractie van het CDA ziet dit amendement als enigste mogelijkheid om uit deze langdurige, 
tijdverslindende en frustrerend impasse te komen. 
 
Voorzitter, soms moet je als Gemeenteraad het politieke lef hebben om het heft in eigen hand te 
nemen.  
Het uitwerken van plan ‘vroegtijdige sloop op zo kort mogelijke termijn van de 
voormalige AZC locatie’, inclusief een financiële onderbouwing hiervan 
Het Amendement wordt ingediend wordt door CDA Borne - BORNE NU en GB90 en zou deze nu 
graag als afsluiting van de eerste termijn willen indienen. 
 
Tot zover voorzitter, 
 
 


