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         Borne 21-12-2021 

Voorzitter, 

Tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2021 heeft de CDA Fractie onder strikte voorwaarden 
ingestemd met het college voorstel de ideeën verder te kunnen uitwerken. 
Ik neem u graag mee terug naar de 4 voorwaarden van de CDA-fractie, gesteld op 6 juli 2021: 
1. Uitstel tot de eerste raadsvergadering van 2022; 
2. Een complete businesscase moet dan klaar zijn en bij de gemeenteraad bekend zijn; 
3. Alle partijen moeten zich hierin kunnen vinden; 
4. Go/ no go, dan geen uitstel meer. 

Portefeuillehouder, uw reactie op de inbreng van de eerste betogen in de eerste termijn. En ik citeer 
uw woorden:  
Er moet in december een eerste afscheiding zijn van een bij wijze van spreken definitief concept met 
alle ins en outs omdat dat in ons proces in de eerste raadsvergadering van 2022 aan de orde moet 
komen. Dus wat dat betreft gaan we uit van die 6 maanden.  

Dan gaan we nog niet over tot verkoop op dat moment, want we willen eerst de plannen zien. Als er 
geen van de 3 plannen bij zit die we kunnen uitwerken dan treedt automatisch het proces van april in 
werking waarbij we sloop gaan aanvangen, we zijn al met voorbereidende gesprekken bezig geweest 
wat betreft sloop maar er is nog geen definitieve gunning gestart. Als u ons de kans nog geeft een 
half jaar om deze 3 zaken/ projecten uit te werken dan zijn we een stap verder en intussen krijgen de 
overige initiatiefnemers bericht over de verdere uitwerking.  

Voorzitter,  
Vandaag, 21 december 2021 ligt ons een raadsvoorstel voor waarbij u ons vraagt in te stemmen met 
een nadere opschorting van de sloop van het complex Maria Mediatrix tot begin juli 2022. 

Met veel moeite heeft de CDA-fractie in de vergadering van 6 juli jl. een half jaar uitstel gegeven op 
het proces tot sloop.  
Hieromtrent een aantal vragen:  
1. Kunt u ons meenemen in de ontwikkelingen van de afgelopen 5,5 maand?  
2. Hoe zijn de contacten geweest met de “afgewezen” initiatieven?  
3. Hoe verlopen de contacten met de projectontwikkelaars? Kunt u zich vinden in de woorden die 
aan ons zijn toegesproken door de diverse insprekers tijdens het politiek beraad van 14 december jl.? 
4. Waarom ligt ons op dit moment niet het door u toegezegde definitieve concept met alle ins & outs 
voor?  
5. Heeft u de afgelopen maanden nog gesprekken gehad met de buurt in de omgeving van Maria 
Mediatrix? 
 
De insprekers tijdens het politiek beraad hebben, wat de CDA-fractie betreft, bevestigd waar wij al 
bang voor waren. De afgelopen maanden is er naar onze mening vanuit het Borns Bestuur te weinig 
gedaan, helaas. De communicatie naar zowel de projectontwikkelaars als naar uw raad is achter 
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wege gebleven. Geen business case, geen concreet voorstel en geen uitwerking van het 2e spoor: 
sloop.  

Voorzitter, de CDA-fractie wil graag meewerken aan het herstellen van het vertrouwen in ons 
bestuur. Dit is geen makkelijke opgave, maar laten we in ieder geval allemaal ervoor zorgdragen dat 
we ons aan de afspraken houden. En open en transparant zijn in onze communicatie naar onze 
samenleving.  

Burgemeester Pierik, de CDA-fractie wil graag ook van de gelegenheid gebruik maken om haar 
verbazing uit te spreken dat u als burgemeester gebruik maakt van uw meerderheidsstem, juist op 
dit uiterst gevoelige dossier. Bestuurlijke stabiliteit is noodzakelijk voor het goed functioneren van 
onze gemeente en de keuzes die we maken. Het afgelopen Politiek Beraad zijn er meerdere vragen 
gesteld aan wethouder Spekschoor en wethouder Velten over het innemen van een standpunt over 
dit dossier. Laten we niet vergeten dat we 4 college leden hebben en de stemming 2 – 2 was. Hierbij 
hadden vragen ook omgekeerd gesteld kunnen worden. U als burgemeester, die boven de partijen 
dient te staan, hebt de bewuste keuze gemaakt de beslissende factor te zijn in deze politieke kwestie.  

Voorzitter,  
Voordat wij tot besluitvorming over kunnen gaan willen wij de portefeuillehouders vragen of wij een 
harde toezegging kunnen ontvangen omtrent de volgende punten: 
1. Wethouder Kotteman: Kunt u ons de garantie geven dat u zich aan de afspraken genoemd in uw 
raadsvoorstel zult houden?  
2. Wethouder Kotteman: Kunt u ons toezeggen dat u ook het college maandelijks informeert over de 
voortgang van het proces? Bijvoorbeeld door het punt iedere maand te agenderen op de 
collegevergadering. 
3. Burgemeester Pierik: Kunt u ons toezeggen dat u alles op alles zal zetten de eenheid van het 
college te waarborgen en met een collectief college naar buiten zal treden?  
 
Voorzitter,  
tot slot nog het volgende:  
De afgelopen weken wordt de CDA fractie geconfronteerd met uitspraken in, onder andere, de 
media dat het CDA Borne tegen de opvang is van statushouders en / of vluchtelingen binnen onze 
Gemeente. 
Ik wil hierbij, namens onze gehele fractie, het volgende standpunt geven: 
Het CDA Borne heeft naar de samenleving toe, net als ons college dat gedaan heeft, de belofte 
gedaan aan onze burgers dat er in het pand van het voormalig AZC, inmiddels Maria Mediatrix, géén 
opvang van statushouders en / of vluchtelingen meer zal komen. Een man een man, een woord een 
woord. Het CDA Borne staat zeker open voor kleinschalige opvang op een andere locatie binnen onze 
Gemeente.  

Tot zover in eerste termijn. 
 

 
Tweede termijn 
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Voorzitter,  
Wij hebben de afgelopen maanden de bevlogenheid van het college gemist. Het volledig inzetten om 
met een goede businesscase naar ons toe te komen en met name, het communiceren naar ons als 
raad, naar de projectontwikkelaars en naar de samenleving. 
De CDA fractie hoopt dat u de lessen leert uit het verleden en samen kijkt naar de toekomst. 
Wij zullen met uw toezeggingen instemmen met het voorliggende raadsvoorstel. 

 

 


