Borne 09-11-2021
Voorzitter,
met de voorliggende meerjarenbegroting 2022 - 2025 kijken we als raad naar de toekomstige
ontwikkelingen van onze gemeente. Dit jaar doen we dat niet alleen met een financiële blik. Wij doen
dat helaas wel weer in een aangepaste setting in deze raadzaal met als uitdagende opgave om als
raad gezamenlijk tot een besluit komen over de voorliggende meerjarenbegroting.
Voorzitter,
als CDA-fractie willen we allereerst onze oprechte dank uitspreken naar de ambtenaren en het
college voor het opstellen van voorliggende begroting onder de moeilijke omstandigheden van een
wispelturige rijksoverheid en een nog wispelturiger Covid virus. Ook omwille van de tijd worden in dit
betoog de voorliggende raadsvoorstellen, zijnde de Berap en de nieuwe Beleidswensen,
meegenomen.
Voorzitter,
allereerst kijken we nu met een financiële blik naar de toekomstige ontwikkelingen, waarbij we ons
zullen beperken tot een paar hoofdlijnen met als een duidelijk punt van zorg de transparantie van de
cijfers. Wij vinden dat die verbeterd kan en moet worden opdat we als raad onze controlerende taak
efficiënt en adequaat kunnen uitoefenen. Bij diverse gelegenheden hebben we dat eerder en in
detail hier in de raadzaal naar voren gebracht in termen van reserves, indexaties, actualisaties,
risico’s, budgetneutraliteit, ambities, etc. Gelukkig zien we wel dat boekingen beter op de juiste plek
terecht komen en dat het aspect van transparantie tussen de vingers wordt genomen op voorstel van
de auditcommissie.
Vraag: Wanneer denkt de portefeuillehouder dit verbeterproces af te kunnen ronden?
Voorzitter,
een tweede punt van blijvende zorg onzerzijds is de kwaliteit van de organisatie in termen van het
prognosticeren van budgetten, planning, risico’s, leerling aantallen, etc. Te vaak constateren wij als
CDA-fractie dat prognoses niet kloppen en dat geeft aanleiding tot een vertekend beeld van de
werkelijkheid.
Met als vraag aan het college: welke stappen gaat u ondernemen om deze problematiek op te
lossen?
Voorzitter,
in het verlengde hiervan vragen we meer focus dan voorheen van het college om de kwaliteit van de
organisatie te verbeteren. De CDA-fractie is van mening dat de kwaliteit en capaciteit niet toeneemt
door toename van de budgetten zonder voldoende focus op het feitelijke probleem.
“Met zeven man een band proberen te plakken gaat niet sneller en beter!”
Tijdens Politiek Beraden maar ook bij diverse gelegenheden daarvoor hebben we daar meerdere
vragen over gesteld, met nu als vraag aan het college: is er voor het uitvoeren van deze
meerjarenbegroting voldoende capaciteit en budget aanwezig om de geplande taken volgens
planning uit te voeren?
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Voorzitter, dan nog een aantal specifieke items:
Wat het Sociaal Domein betreft hebben we grote stappen gemaakt. Tegelijkertijd weten we helaas
niet hoe groot die zijn en ook niet wat het maatschappelijk effect daarvan is. Met andere woorden,
we weten niet of we ons zorgen moeten maken of juist blij moeten zijn met het resultaat, met als
concrete vraag aan de portefeuillehouder: wanneer zijn uiterlijk de toegezegde monitorgegevens
beschikbaar en welke gegevens worden daarin opgenomen?
Voorzitter,
betreffende duurzaamheid is het CDA er zich van bewust dat duurzaamheid hoog op de agenda blijft
en moet blijven staan, niet alleen voor ons in het heden maar ook voor toekomstige generaties.
De klimaattop in Glasgow is er een voorbeeld dat de wereld vraagt om oplossingen en nieuw beleid
om opwarming van de aarde te verminderen. Met als vraag aan de portefeuillehouder wat we op
bornse schaal kunnen bijdragen aan de oplossing van deze problematiek?
Voorzitter,
het beleid dat is ingezet t.a.v. het aardgasvrij maken van woningen binnen de gemeente Borne is een
eerste aanzet, evenals de ontwikkeling van een duurzaamheidspark met zonnepanelen op de Elhorst
Vloedbeld. Het CDA ziet dat als positieve ontwikkelingen.
Minder positief zijn wij over andere ontwikkelingen als bv. het plaatsen van windmolens. Integrale
samenwerking binnen De Regio Twente, samen met provincie, is voor ons een absolute voorwaarde
om verdere gesprekken aan te gaan. De regio is bij uitstek opgericht voor dit soort onderwerpen,
waarbij samenwerking geboden is.
We doen als CDA-fractie dan ook een dringend beroep op het college om vanuit Borne een initiatief
te starten waarbij een oproep wordt gedaan op regionale samenwerking op het uitdagende gebied
van duurzaamheid met als vraag aan het college: welke concrete stappen denkt u in deze te
ondernemen?
Voorzitter,
wat sport en onderwijs betreft: uit alle monitoren blijkt dat veel mensen in onze Bornse
gemeenschap sporten. Sport is niet alleen belangrijk voor onze gezondheid, maar ook zeker voor het
sociale leven. Het CDA Borne is dan ook hartstikke positief over de te realiseren ambitie het
Wooldrik. Wij verwachten dat op deze locatie een fantastisch complex komt te staan waarbij het
goed is dat ook aan deze kant van het spoor sport en onderwijs goed bereikbaar is. Wat betreft het
up-to-date houden van de sportvelden hopen wij dat het een proces is dat continu bijhouden wordt.
De CDA-fractie verzoekt het college om ons goed te blijven meenemen in het proces van de
eventuele overgang van de BLOS naar het Sportbedrijf. Hiernaast vragen wij extra aandacht en
alertheid voor de infrastructuur richting onze sportfaciliteiten en het onderwijs, waarvan de
ondertunneling in de Bornerbroeksestraat een goed voorbeeld is. De onderwijsplannen op locatie
het Wooldrik zullen wij nauwlettend in de gaten houden en we hopen dat de bouw op korte termijn
gerealiseerd gaat worden. Ook de scholen op de Bornse Maten zijn aan uitbreiding toe, de CDAfractie is blij met de laatste ontwikkelingen en krachtige plannen. Wij zijn in de overtuiging dat we
met een herijking van het IHP steeds verder komen richting de toekomst.
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Voorzitter,
naast sport en onderwijs zijn wij blij met de positieve ontwikkelingen in de plannen betreffende de
infrastructuur als de ondertunneling van de Bornerbroeksestraat, de Oonksweg, de
Vloedbeltverbinding, ‘t Wooldrik en de kapitaalgoederen, weliswaar in de verwachting dat
waargemaakt wordt wat is afgesproken. De CDA-fractie is tevreden met het resultaat en haar inbreng
hierbij. Het uitwerken en onderbouwen van de financiële haalbaarheid van deze projecten was een
megaklus voor de schatkistbewaarders van onze gemeente.
Vervolg door Bo ter Braak:
Voorzitter,
het CDA Borne beoogt de volgende doelen te realiseren, op basis van onze CDA uitgangspunten
rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit:
Ons doel is: dat alle kinderen kunnen opgroeien in onze prachtige gemeente met florerende wijken
en betaalbare, duurzame woningen.
Ons doel is: dat er toekomstvisie is voor iedereen in onze mooie gemeente.
Ons doel is: dat we een stukje geschiedenis van onze gemeente door kunnen geven aan toekomstige
generaties en dat iedereen uit onze samenleving hieraan mee wil werken. Wellicht in vorm van
buddy’s tussen jong en oud, zo zijn er ook steeds meer mensen minder eenzaam.
Ons doel is: dat iedereen kan meepraten en meedenken over de duurzaamheidsopgaven waar we
voor staan en dat ook ja of nee gezegd kan worden in plaats van ja of ja. Met het betrekken van de
samenleving bereiken we samen meer.
Ons doel is: dat we als bestuur weer meer bekend staan om de aandacht voor inwoners, onderwijs,
agrariërs, verenigingen, bedrijven, ondernemers en andere organisaties. Borne drijft op onze
mensen, juist zij moeten op ons kunnen rekenen.
Ons doel is: dat we met de faciliteiten en de synergie tussen partijen kunnen meewerken aan een
gezond en sociaal leven voor onze inwoners.
Ons doel is: dat er een Borns loket komt waarbij papieren één naam krijgen en iedereen uit onze
samenleving weet waar je naar toe kan met vragen, uitdagingen, opmerkingen of problemen. Een
loket waar hulp is voor wie het nodig heeft en waar men geholpen wordt.
Ons doel is: dat wanneer je je eigen leven op orde hebt, je de vraag krijgt een bijdrage te leveren als
vrijwilliger, mantelzorger, voorleesmoeder of verkeersregelaar. Dat is samenleven, de kern van onze
CDA-visie op mensen die met elkaar een gemeenschap vormen.
Voorzitter,
diep in ons DNA zit het besef van verbondenheid verankerd. Het besef dat we er samen voor staan.
We moeten meer dan ooit karakter tonen, verantwoordelijk nemen en perspectief bieden aan onze
inwoners van Borne, Hertme en Zenderen. We hebben onze doelen uitgewerkt in de volgende
moties, waarbij ik u wil verzoeken of ik mij kan beperken tot het uitspreken van het dictum.
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