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Voorzitter, 

Alle faciliteiten op het gebied van sport in 1 organisatie. Meerdere partijen samenvoegen tot 1 

overzichtelijk B.V. met de gemeente als aandeelhouder aan het roer.  Sport samen brengen. Het idee 

klinkt heel mooi, maar de uitvoering moet dit ook zijn. En dit valt of staat met een goede start. Een 

goede voorbereiding. Een goed begin. 

Bij het politiek beraad van 6 september werd duidelijk dat er bij alle fracties veel vragen en zorgen 

waren. Deze zorgen zijn er ook bij de fractie van het CDA-Borne. 

Wij maken ons zorgen of deze grote stap wel de juiste is.  

Wat laten we achter? Een goed functionerende BLOS met veel kennis.  

Waar beginnen we aan? Gaat het sportbedrijf daadwerkelijk een meerwaarde zijn voor de inwoners 

van Borne? Gaan ze er last van hebben? Hebben we straks in Borne, net als in Almelo, gesloten 

sportkantines omdat het sportbedrijf geen middelen meer heeft? 

 

Samen grip houden op de tarieven en materialen is belangrijk zodat de inwoners niet de dupe 

worden van de stijging van de kosten. Sport moet betaalbaar blijven voor iedereen. We zien nu al 

een enorme stijging in de energiekosten en de bouwkosten. We moeten voorkomen dat deze kosten 

doorberekend moeten worden in de entree- en lidmaatschapskosten. 

Voorzitter, we lezen in de stukken dat de meerjarenexploitatiebegroting 2024 voor het Sportbedrijf 

gebaseerd is op het jaar 2019 en middels indexaties naar 2024 is geëxtrapoleerd. De gepresenteerde 

bezuiniging van €84.000 is hierop gebaseerd maar wij als CDA-fractie vragen ons af hoe realistisch 

deze bezuiniging is?  

In het verlengde hiervan voorzitter, voorzien we een flinke stijging van de lasten voor het 

Sportbedrijf in 2024, flink meer dan begroot. Als dat uitkomt, heeft dat dan ook consequenties voor 

de gebruikers?  

Graag een reactie van de portefeuillehouder 

Ook zijn wij bang dat het sportbedrijf ten koste gaat van de kwaliteit van de sportfaciliteiten. Het 

belang van een kwalitatief goed zwembad is enorm groot voor Borne en haar inwoners. Dit zwembad 

wordt nu geëxploiteerd door Laco. In het verleden is er door wethouder Kotteman gezegd dat het 

voordeliger was om het zwembad in eigen beheer te houden. Het CDA-Borne heeft toen een motie 

ingediend met het verzoek de samenwerking op te zoeken met de gemeente Hengelo. Dit is om 

onduidelijke redenen niet doorgegaan. Wij zien hier nog steeds mogelijkheden in.  

Want is er wel voldoende kennis in huis van het Sportbedrijf om een zwembad te exploiteren? Zijn de 

kosten hiervan volledig duidelijk? Zijn alle risico’s hiervan ingecalculeerd?  

Voorzitter, een sportbedrijf kan een goede manier zijn om sport bij elkaar te brengen en goed te 

organiseren. Maar het gevaar schuilt erin dat er te snel beslissingen worden genomen zonder 

voldoende voorbereiding. Graag zien we dat de voorgenomen vorderingen goed vast worden gelegd 

in een tijdslijn. 
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Januari moet het sportbedrijf upp and running zijn. Dan moeten ook de buurtsportcoaches 

aangesteld zijn. Is dit niet veel te vroeg gezien alle wensen en bedenkingen van alle fracties? 

De fractie van het CDA-Borne blijft kritisch aankijken tegenover het sportbedrijf. We wachten de 

vragen en de antwoorden in de eerste termijn af en we komen hier in de tweede termijn op terug. 

Tot zover voorzitter,  
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