Borne, 29 juni 2021
Voorzitter,
Achteraf gezien is het makkelijk praten, want dat wat we doen met de jaarstukken.
We kijken namelijk met de voorliggende jaarstukken 2020 terug op miljoenen euro’s die hierin
verantwoord dienen te worden. Wij kunnen als gemeente dat geld niet nog een keer uitgeven!
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 dat
geld is gerealiseerd voor onze inwoners in deze mooie gemeente.
Voorzitter,
Wij willen als CDA-fractie ook niet ten onrechte voorbijgaan aan de, vanwege Corona, extra
inspanningen waarmee ook het ambtelijk apparaat in het afgelopen jaar te kampen heeft gehad en
wij spreken hierbij dan ook onze dank uit aan hen voor het het opstellen van de nu voorliggende
jaarstukken. Zou u deze dank willen overbrengen.
Voorzitter,
Wat onze controlerende taak betreft, maken we als CDA-fractie dankbaar gebruik van het verslag van
onze accountant en van de adviezen van de Auditcommissie.
De CDA-fractie gaat er kortheidshalve vanuit dat de adviezen van de accountant en van de
Auditcommissie onverkort en integraal door het college worden overgenomen.
Als dat niet zo is, dan hebben we een probleem, dus graag hier een bevestiging hiervan.
De CDA-fractie wil kort op hoofdlijnen ingaan op de voorliggende jaarrekening.
Wij zijn het met de accountant eens dat het exploitatiesaldo met de tijd alle kanten opschoot en dat
roept vragen op over de voorspellingen van financiële ontwikkelingen in relatie met het naderende
einde van het project de Basis op Orde.
Het uiteindelijke tekort op de exploitatierekening valt gelukkig erg mee dankzij onder andere door
1,6M€ aan meevallers uit het gemeentefonds en door een verlaging van 3,3M€ door
budgetoverheveling. Is de wethouder het met deze stelling eens?
Voorzitter,
De CDA-fractie heeft zich gestoord aan de meer recente communicatie van het college naar buiten
toe over de huidige financiële positie.
Met het verschijnen van het integraal financieel beeld liet het college bij monde van haar voorzitter
in de pers optekenen dat de donkere financiële wolken boven Borne waren weggedreven en dat zij
zich geen zorgen meer maakte over het realiseren van alle ambities.
Voor meer ingewijden was deze ommekeer in denken en handelen met name gebaseerd op het
overhevelen van bestemmingsreserves naar de algemene reserve waarmee het
weerstandsvermogen ruimschoots weer op peil gebracht werd.
Deze fictieve verbetering van de financiële positie van onze gemeente heeft de zorgen van de CDAfractie over het kunnen realiseren van alle ambities niet doen afnemen, wellicht ook nog niet voor
die van de wethouder financiën.
Wij vragen ons in het verlengde hiervan dan ook af welke afspraken er binnen het college gemaakt
zijn over woordvoering naar de pers over financiële zaken.
Graag een reactie van het college gewenst op onze laatste 2 opmerkingen.
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Voorzitter,
De CDA-fractie vindt de euforie die doorklinkt in de jaarstukken niet terecht en sluit zich aan bij de
opmerkingen die hierover zijn opgetekend in het accountantsverslag. We schrijven over het
afgelopen jaar wederom rode cijfers plus een afname van de reserves met 5M€.
Als we kijken naar relevante kengetallen voor onze financiële positie en dan lezen we dat alle seinen
op rood staan en daar worden we niet vrolijk van.
Ook in een benchmark met vergelijkbare gemeenten qua grootte scoren we belabberd slecht.
Kortom voorzitter, wij kunnen de wind niet veranderen maar wel de stand van de zeilen om zo
financieel op koers te blijven. (scherp aan de wind blijven zeilen)
Gelukkig gaat er, ongemerkt danwel gemerkt, ook veel goed in ons Borne, en geen nieuws is meestal
goed nieuws, toch?
Als je dan het jaarverslag goed leest kan men opmaken dat er in het afgelopen jaar veel gerealiseerd
is dat bijdraagt aan het welzijn van onze inwoners en daar doen we het me z’n allen wel voor en wij
als CDA-fractie vinden dat dit niet onbenoemd mag blijven.
Als CDA-fractie kijken wij ook uit naar de start van de realisatie van de ambities, naar de ombuigingen
en voortgang van het proces Basis op Orde, de analyse van het Grondbedrijf, de boekwaarde van
gebouwen, etc.
Voorzitter,
Ter afsluiting wil de CDA-fractie nog de volgende aandachtspunten inbrengen als vragen:
Kunnen voortaan alleen de cijfers betreffende het Bornse deel v/d Veldkamp mee worden genomen
in financiële rapportages? Of nog beter is het om het Hengelose deel in ons Grondbedrijf te
schrappen omdat het verwarrend en negatief doorwerkt in o.a. de financiële kengetallen. Graag hier
antwoord op.
Kan de kwaliteitsverbetering van de organisatie, als het resultaat van de Basis op Orde, tijdig met de
raad worden geëvalueerd omdat ook het accountantsverslag daartoe ook aanleiding geeft.
Verzoek om voortaan de mutaties reserves toe te lichten omdat zonder deze toelichting het resultaat
per onderdeel niet duidelijk is
Verzoek om voortaan kengetallen en benchmarking aan de jaarrekening toe te voegen opdat ‘we een
beter gevoel krijgen voor de bal’. Een toegezegde 2de Berap zal hier ook aan bijdragen.
Verzoek om voortaan geen stelposten meer in de begroting op te nemen, niet anders dan expliciet
gedefinieerd
Staat de toegezegde werkwijze van dynamisch begroten nog steeds in de planning? (iedere
wijziging in lasten en baten direct op te nemen in de begroting)
Wordt er een start gemaakt met het eerder toegezegde “Executive Dashboard” om financiële
ontwikkelingen direct te kunnen volgen?
Afsluitend een vraag aan de Auditcommissie: Is het voortaan mogelijk om eerder over het
accountantsrapport te kunnen beschikken?
Voorzitter,
Als eerder opgemerkt is het achteraf makkelijk praten, en kunnen we weinig meer meedoen.
Maar met de kennis van dit achteraf, deze jaarstukken, wil de CDA-fractie wel haar voordeel doen in
opmaat naar de komende meerjarenbegroting.
Onder voorbehoud van de beantwoording van de wethouder en de definitieve goedkeuring van de
accountant kan de CDA-fractie instemmen met de jaarstukken.
Tot zover voorzitter
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