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Voorzitter, 

De afgelopen maanden zijn we met de raad gezamenlijk op ontdekkingsreis gegaan, een 
zoektocht naar een brede samenwerking waarbij wij met zijn allen betogen het beste voor 
onze samenleving te wensen en de komende jaren te ambiëren met de wens dit op papier 
neer te zetten in de vorm van een raadsbreed akkoord. 
 
Deze ontdekkingsreis was een nieuw concept, een nieuw proces tot het komen van een 
gezamenlijk gedragen raadsakkoord zoals het Borns akkoord nu voor ons ligt.  
Het Borns akkoord is een akkoord van en voor de samenleving waarbij ook de gewaardeerde 
input vanuit de burger en ondernemer is opgenomen. Informatie voorzien vanuit allerlei 
hoekstenen uit Borne, Hertme en Zenderen. 

Een gemeente besturen is toch, in verschillende gradaties, het ordenen van de samenleving. 
Al is de gemeenteraad het hoogste orgaan en spreekt zij namens alle inwoners van de 
gemeente, besturen doe je nooit alleen. Het bij de start van een nieuwe bestuursperiode 
goede afspraken maken over de wederzijdse verwachtingen en het op orde brengen van 
verantwoordelijkheden, komt daarom niet alleen het gemeentebestuur maar de hele 
gemeenschap ten goede. 

En dus… Géén dichtgetimmerd akkoord, maar een stuk waarmee we met zijn allen aan de 
slag kunnen en onze zienswijze per onderwerp verder kunnen verdiepen in de discussies en 
debatten die gaan volgen. Wij, de CDA-fractie, hebben er zin in! We kijken met energie en 
enthousiasme, maar vooral met vertrouwen naar uit dat we hier gezamenlijk zoals we hier 
met elkaar zitten de komende periode de beste en juiste besluiten kunnen maken voor onze 
Gemeente.  
 
Voorzitter, er staan ons de komende jaren nogal wat uitdagingen te wachten, zo moet 
iedereen rechten en kansen hebben op een woning, de energietransitie vraagt veel van ons 
allemaal en de financiën moeten op orde zijn en blijven. Er zijn nog veel meer voorbeelden 
te noemen, wat ons betreft is het een feit dat de komende jaren cruciaal worden om alles op 
alles te zetten om de regisserende Gemeente Borne zelfstandig te houden, maar vooral ook 
leefbaar. Een fijne Gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is.  

Het akkoord wat voorligt is een akkoord waarmee we samen kunnen bouwen. Een bewust 
gekozen akkoord op hoofdlijnen waarbij we in de komende jaren allemaal mee mogen 
spreken over de dag van morgen. Eensgezind zijn wij als raad; het roer moet om.  
Een nieuwe bestuurscultuur met beleid met oog voor de menselijke maat, ofwel: “Een nieuw 
sociaal contract tussen het bestuur en de samenleving”. 
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Voorzitter, 
Het CDA ziet in het Borns Akkoord 2022 – 2026 een vertrekpunt waarbij richting wordt 
gegeven aan mooie ambities voor de komende periode maar waar wij ook te dealen hebben 
met de nodige uitdagingen. Uitdagingen die het CDA niet uit de weggaat waarbij 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid de boventoon voert. 

 
Tevens willen wij de weg vrij maken voor bestuurlijke vernieuwing. Meewerken aan een 
organisatiestructuur zodat deze beter, efficiënter en daadkrachtiger kan optreden. De 
geluiden uit de samenleving serieus nemen, voortkomend uit de behoefte en een zienswijze 
waarin wij een veranderende samenleving zien, waarbij de vorming, samenstelling, inrichting 
en werkwijze van het bestuur erg belangrijk is. 

Voorzitter,  
Het CDA beoogd een prettige, veilige en leefbare leefomgeving voor iedereen. Waar 
iedereen mee kan doen en waarbij we gezamenlijk bouwen aan de toekomst van Borne, 
Hertme en Zenderen. 
Wij zijn van mening dat het Borns Akkoord, samen met Borne 2030, de bouwsteen is voor de 
toekomst van waaruit wij verder kunnen bouwen aan de dag van morgen. 

Voorzitter, dan over het eindverslag van de informateur; 

Na een intensieve maar ook bijzondere periode met COVID-19 en de oorlog in Oekraïne 
waren op 14, 15 en 16 maart de Gemeenteraadsverkiezingen.  

De periode na de verkiezingen hebben wij mogen ervaren als een nieuw maar prettig proces, 
waarin GB’90 de lead heeft gepakt om te komen tot een bovengenoemd raadsakkoord en 
het aanstellen van een informateur om de coalitiemogelijkheden te ontdekken. 
 
Zoals ook in het duidingsdebat aangegeven is de nieuwe CDA fractie met fris elan aan de slag 
gegaan om haar taak voor onze samenleving op te pakken. 
Voor het CDA is het belangrijk dat dit toekomstgericht en met openheid en transparantie 
gebeurt waarbij de prioriteit ligt op het herstellen van het vertrouwen in het 
gemeentebestuur. 
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Voorzitter, de afgelopen periode zijn wij als raad onderling met elkaar in gesprek gegaan. We 
hebben gezamenlijk gewerkt aan de onderlinge samenwerking en we hebben de verbinding 
met elkaar opgezocht. Hiernaast hebben wij gesprekken mogen voeren met de informateur, 
welke wij als erg prettig hebben ervaren. Dank hiervoor. Wat de CDA-fractie betreft kan de 
heer Wikkerink het proces voortzetten als formateur met de opdracht en de profielschets 
voor de wethouder zoals deze ons vanavond voorligt. 

Zoals u allen weet is het CDA een echte volkspartij die haar bestuurlijke 
verantwoordelijkheid graag had willen nemen samen met anderen. Het CDA was graag 
gezamenlijk de vervolggesprekken ingegaan om te komen tot een coalitie. Het is erg jammer 
dat we niet meedoen. Vanzelfsprekend zullen wij ook vanuit de ‘andere kant’ onze 
verantwoordelijkheid naar onze burgers nemen met daadkracht en bestuurlijke vernieuwing. 
Zoals ook te lezen in het eindverslag van de informateur zullen wij deze vernieuwing, samen 
met een prioriteit op burgerparticipatie en het op het netvlies houden van alle kernen van 
Borne doorzetten. 
 
Wij wensen GB’90, de VVD en GL/PVDA alle succes in de totstandkoming van een goed 
functionerende coalitie. 

Voorzitter, tot slot; 
Het mag geen verassing meer zijn dat de CDA-fractie kan instemmen met het raadsvoorstel 
zoals het ons voorligt. 
 
Tot zover.  

 

 


