BESLUITENLIJST gemeenteraad van Borne
Vergadering 10 december 2013 in de raadzaal om 19.30 uur

Aanwezig:

Afwezig m.k.

Raadsleden
De heer H.B. van den Berg (Borne-Nu), mevrouw Y. Denekamp (GB’90), de heren
A.G. Geerdink (GB’90), J. Huizinga (GB’90), J.B. Immerman (GB’90), mevrouw A.
Jacobs-Van Leeuwen (VVD), de heren E.W.J. Janssen (D66), B. Kamp (PvdA),
mevrouw W. Kits (CDA), T.W. van Mechelen (PvdA), J.G.H. Meijer (CDA), W.A.M.
Roetgerink (GB’90), B.J.B. Oude Lansink (CDA), M.J. Velten (Borne-NU), mevrouw
M.W. Vingerling-Boersma (GB’90), mevrouw A. Westerhoff (GB’90) en mevrouw
E.H.W. Zomer-Scholten (D66, tot 20.43 uur).
Wethouders: de heren A.T. Albers, M.J.R. Kotteman en H.W. Mulder.
De heren F. Bergsma (VVD) en P.A.J. Geerdink (CDA)

Voorzitter:
Raadsgriffier:

De heer mr. drs. R.G. Welten
Mevrouw S.F. Morsink

1.

AGENDA en BESLUITENLIJST, BENOEMINGEN

1.1

Opening
De VOORZITTER leest bij opening van deze vergadering voor uit het voorwoord van Paul Rosenmöller
uit het boek Leiderschapslessen van Mandela (zie bijlage)

1.2

Vaststelling agenda
Agendapunt 4.3, vaststellen van de belastingtarieven, wordt behandeld na 4.14, aangezien de tarieven
van het Milieustation zijn verwerkt in de belastingtarieven. Agendapunt 4.3 wordt agendapunt 4.15. De
agenda wordt dienovereenkomstig gewijzigd vastgesteld.

1.3

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 12 november 2013
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

2.

BENOEMING, ONTSLAG

2.1

Benoeming van de heer A. Donkers als commissielid (niet-raadslid) onder gelijktijdig ontslag
van de heer J. Wierda als commissielid (niet raadslid)
Na het afleggen van de belofte is de heer Donkers benoemd als commissielid. De heer Wierda is
gelijktijdig op eigen verzoek ontslagen als commissielid.

3.

INFORMATIE, INGEKOMEN STUKKEN EN ACTIEPUNTENLIJST

3.1

Informatie vanuit het college van B en W
Wethouder Kotteman meldt over de proef van de Provincie Overijssel m.b.t. de straatverlichting dat de
lichtsterkte wordt opgeplust. De evaluatie vindt in het voorjaar van 2014 plaatst. Naar aanleiding van
de opmerking van de heer Oude Lansink over de niet werkende verlichting in de Industriestraat zegt
wethouder Kotteman toe dat hij naar de verlichting Industriestraat laat kijken en de raad daarover te
berichten.

3.2

Vragen vanuit de raad
De heer A.G. Geerdink vraagt of de wethouder een bijeenkomst kan organiseren over de financiele
aspecten van het project De Veste. Wethouder Albers zegt toe een bijeenkomst te organiseren.
De heer Velten vraagt n.a.v. het memo over EZ beleid onderdeel ‘ondernemer vitale bouwmarkt’ naar
de vordering en toezeggingen m.b.t. een verkoop. Wethouder Kotteman kan dit niet bevestigen. Hij
gaat na wat precies besproken is. Mogelijke ontwikkelingen worden besproken met slag om de arm.

3.3

Lijst van ingekomen stukken
De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mevrouw Vingerling vraagt hoe het college reageert op de brief van de leerlingenraad van
basisschool De Hooiberg. Wethouder Albers antwoordt dat de gemeente de klacht zeer serieus heeft
opgepakt en reeds in behandeling heeft genomen. De wethouder zegt toe met de school te gaan
praten zodra concreet is hoe de problemen worden opgepakt.

3.4

Actiepuntenlijst
De heer Huizinga vraagt wanneer het trillingsonderzoek beschikbaar is (punt 769). Wethouder Mulder
antwoordt dat hij zich nogmaals zal inspannen het rapport beschikbaar te kunnen stellen aan de raad.

4.

DEBAT EN BESLUITVORMING

4.1

Vaststellen regionaal Transitie arrangement Jeugdzorg Twente (RV13int02387 en RB 13int02393)
Voorstel: in te stemmen met het Transitiearrangement Jeugdzorg Twente d.d. 30 oktober 2013.
De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.

4.2

Vaststellen Bestemmingsplan “Buitengebied Borne, herziening Elhorsterweg 3-5 (RV
13int02321 en RB 13 int02323)
Voorstel:
1. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Borne, herziening Elhorsterweg 3-5’ gewijzigd vast te stellen.
Dit
bestemmingsplan bestaat digitaal uit de geometrisch bepaalde planobjecten met
planidentificatienummer NL.IMRO.0147.BpBGhz016.vg01. Hierbij is voor de locatie van de
geometrische planobjecten gebruik gemaakt van een ondergrond met bestandsnaam
o_NL.IMRO.0147.BpBGhz016.vg01;
2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en de (ambtshalve) wijzigingen;
3. Gedeputeerde Staten en de betrokken rijksdiensten te verzoeken om toestemming tot versnelde
publicatie te verlenen als bedoeld in artikel 3.8, lid 4, Wro;
4. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.

4.3

Verplaatst naar 4.15

4.4

Afwikkeling boekenonderzoek Belastingdienst 2008-2011 (RV 13int02366 en RB 13int02368)
Voorstel:
- Het vrijgevallen bedrag uit de voorziening naheffing btw/bcf 2008-2010 ad € 95.989 ten gunste van
de reserve beleidsontwikkeling te brengen.
- Het voordeel uit de herberekening van de mengpercentages voor 2012 ad € 13.836,- aan de reserve
beleidsontwikkeling toe te voegen.
De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.

4.5

Voorstel tot het wijzigen van de programmabegroting 2013-2016 middels verzamelbesluit
november 2013 (RV 13int02658 en RB 13int02459)
Voorstel: de incidentele bijdrage 2013 voor de intensivering van het armoedebeleid ad € 11.500,- in de
stelpost “Armoedebeleid” op te nemen.
De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.

4.6

Voorstel tot het wijzigen van de programmabegroting 2013-2016 middels verzamelbesluit
december 2013 (RV 13int02641 en RB 13int02721)
Voorstel:
- een krediet van € 15.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een nieuwe website en de
jaarlijkse kapitaallasten ad € 5.600,- te dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen;
- een krediet van € 141.500,- beschikbaar te stellen voor het toegankelijk maken van de bushaltes en
dit krediet te dekken uit de bijdrage van de Regio Twente ad € 141.500,-.
- de subsidiebijdrage van de Regio Twente van € 141.500,-, conform de voorschriften van de BBV te
kwalificeren als bijdrage van derden, waardoor het krediet ineens afgeschreven kan worden;
- de bezuiniging op de inkoop van peuterplaatsen voor 2013 te realiseren door een bedrag van €
30.000,- af te ramen ten laste van het budget onderwijsachterstandsbestrijding (product E480
Onderwijs) en deze taakstelling op de stelpost "Takendiscussie Meedoen In Borne" af te boeken.
- de kosten ad € 13.250,- voor het laten opstellen van een beheerplan voor het onderhoud van de
begraafplaats ten laste te brengen van de reserve beleidsontwikkeling;
- een krediet van € 16.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de huidige
verkiezingsborden
en de jaarlijkse kapitaallasten ad € 2.240,- te dekken uit de stelpost vervangingsinvesteringen.
De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.

4.7

Voorstel tot vaststelling invoering Horizontaal Toezicht (RV 13int02367 en RB 13int02369)
- Vanaf het boekjaar 2012 Horizontaal toezicht in te voeren en met de Belastingdienst een zgn.
handhavingsconvenant af te sluiten.
- Het structurele jaarlijkse voordeel ad € 19.600,- dat is ontstaan uit de herberekening van de
belastingmengpercentages vanaf 2013 op te nemen in een "stelpost Herziening btwmengpercentages".
- In verband met de werkzaamheden voor Horizontaal toezicht vanaf 2014 structureel 0,1 fte aan
formatie beschikbaar te stellen.
- De kosten van de invoering van Horizontaal toezicht als volgt te dekken:
- de kosten voor 2012 en 2013, totaal € 44.800,- voor € 25.200,- te dekken uit de vrijgekomen
middelen
van de voorziening naheffing btw/bcf en de resterende € 19.600,- te dekken uit de stelpost
Herberekening btwmengpercentages.
- de structurele jaarlijkse kosten vanaf 2014 ad € 18.400,- te dekken uit de stelpost Herberekening btwmengpercentages.
De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.

4.8

Motie Zonnepanelen (opnieuw in stemming gebracht vanwege staken van de stemmen tijdens
de vergadering van 12-11-2013)
Motie ingediend op 12-11-13 door de fractie GB90 inhoudende het college op te roepen:
Te bezien welke mogelijkheden er zijn om in een beeldkwaliteitplan aanvullende regels te stellen voor
het aanbrengen van zonnepanelen.
In overleg met de betreffende ministeries en de VNG te onderzoeken of er al dan niet binnen de
bestaande wetgeving mogelijkheden bestaan waardoor het plaatsen van zonnepanelen kan worden
getoetst aan een vigerend beeldkwaliteitplan.
Indien op dat punt geen mogelijkheden bestaan, eventueel in overleg met de VNG, onder de aandacht
van de betreffende bewindslieden te brengen dat een dergelijke mogelijkheid gewenst wordt geacht.
De motie is aangenomen met 9 stemmen voor (GB90, Borne-Nu) en 8 stemmen tegen (CDA, PvdA,
D66, VVD)

4.9

Vaststellen bestemmingsplan Wensink Noord / Wensink Zuid, herziening Fietssnelweg 1 e fase
(RV 13int02154 en RB 13int02155)
Voorstel:
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen;
2. Het bestemmingsplan Wensink Noord / Wensink Zuid, herziening Fietssnelweg 1e fase
(NL.IMRO.0147.BpWNWZhz001-vg01) ongewijzigd vast te stellen
Amendement ingediend door de fracties van GB90, PvdA, CDA en VVD inhoudende het dictum te
wijzigen:

1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, met uitzondering van de beantwoording
van de zienswijzen van de bewoners Oude Deldensestraat;
2. De aansluiting van de Oude Deldensestraat op de fietssnelweg (F35) in de planvorming te laten
vervallen en ter plekke de bestemming te wijzingen in de bestemming Groen;
3. Het bestemmingsplan Wensink Noord / Wensink Zuid, herziening Fietssnelweg 1e fase
(NL.IMRO.0147.BpWNWZhz001-vg01) gewijzigd vast te stellen, met dien verstande dat de
aansluiting van de Oude Deldensestraat op de fietssnelweg (F35) komt te vervallen, en ter plekke
de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming Groen;
4. Gedeputeerde Staten en de betrokken rijksdiensten te verzoeken om toestemming tot versnelde
publicatie te verlenen als bedoeld in artikel 3.8, lid 4, Wro..
Deze wijzigingen zijn uitgewerkt in bestemmingsplan Wensink Noord I Wensink Zuid, herziening
Fietssnelweg ť f a se (NLIMRO.0147.BpWNWZhz001-vg02) en de zienswijzennota
ontwerpbestemmingsplan Wensink Noord / Wensink Zuid, herziening Fietssnelweg 1e fase
(13int02954) die daarmee overeenkomstig worden vastgesteld.
Mevrouw Zomer verlaat voor besluitvorming de raadzaal.
Het amendement is aangenomen met 13 stemmen voor (GB90, CDA, VVD, PvdA) en 3 stemmen
tegen (D66 en Borne-Nu)
De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het geamendeerde voorstel van het college. De
fracties van D66 en Borne-Nu willen geacht worden tegen het geamendeerde voorstel te hebben
gestemd.

4.10

Beschikbaar stellen van krediet voor het project De Veste (RV 13ink02435 en RB 13int02434)
Voorstel:
Een krediet van € 8,7 miljoen voor de bouw van De Veste ter beschikking te stellen. De
hiermee samenhangende jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit de reserve Voorzieningencluster De
Veste en de vastgestelde verhoging van de OZB opbrengsten.
De nadelige exploitatiesaldi te onttrekken uit de reserve Voorzieningencluster De Veste.
Op het moment dat de exploitatiesaldi jaarlijks structureel positief zijn opheffing van de
reserve Voorzieningencluster De Veste te overwegen.
De rentekosten van de bouw in 2014 en 2015, totaal € 218.000,- te dekken uit de reserve
Voorzieningencluster De Veste.
Naar aanleiding van definitieve gunning, de baten en lasten conform de in bijlage 8A
weergegeven systematiek te verwerken in de meerjarenbegroting 2015 en verder.
De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.
Wethouder Albers zegt toe bij de raad terug te komen indien er (financiële) twijfels ontstaan.

4.11

Vaststellen beheerkwaliteit begraafplaats (RV 13int02712 en RB 13int02713)
1. in te stemmen met het beheerniveau “Basisplus” voor de begraafplaats en dit niveau mee te nemen
in de uitwerking van het Beheer Kwaliteit Plan (BKP) en in de uitwerking van het beheerplan voor de
begraafplaats;
2. de hieraan verbonden extra kosten van € 9.700 in 2014 incidenteel te dekken uit de reserve
beleidsontwikkeling;
3. de structurele kosten van € 9.700 vanaf 2015 binnen de huidige taakstellingen onder te brengen in
de verdere uitwerking van het BKP.
De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.
Motie ingediend door de fracties van CDA, Borne-Nu, D66, PvdA, inhoudende het college op te
roepen:
Om de beheerderstaken op de begraafplaats vooralsnog niet over te dragen aan Twente Milieu, maar
eerst met de groep vrijwilligers en de beheerder te onderzoeken welke vorm van vrijwilligersinzet op de
begraafplaats kan worden gehanteerd, waarbij de beheerder als coördinator zou kunnen worden
ingezet.
De motie wordt aangehouden en in stemming gebracht tijdens de raadsvergadering van 17 december
2013. Wethouder Kotteman zegt toe voor de raadsvergadering op 17 december schriftelijk te reageren
op de motie.

4.12

Vaststellen Ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente, deel 2, Werkprogramma 2014-2018
(RV 13int02344 en RB 13int02360)
Voorstel:
1. In te stemmen met de "Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente, deel 2: Werkprogramma 2014-2018
en de daarin opgenomen samenwerkingsafspraken en investeringsopgaven.
2. In te stemmen met de afspraak dat de netwerkstadgemeenten voortaan gezamenlijk gaan
programmeren op het gebied van bedrijventerreinen, woonlocaties en kantorenlocaties, met de
volgende uitgangspunten:
- de inhoudelijke voorwaarden en afspraken, zoals verwoord in het Werkprogramma,
- er wordt gezamenlijk gewerkt aan een oplossing voor de financiële consequenties van een
gezamenlijke programmering
3. In te stemmen met gemeentelijke cofinanciering van het ingediende project “ondertunneling spoorse
doorsnijding Borne” voor een bedrag van maximaal € 2.700.000,-- en deze voor een bedrag van 2,4
mln. ten laste te brengen van het fonds “Bovenwijkse Voorzieningen” en voor 0,3 mln. van de “Reserve
Beleidsontwikkeling”.
De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.

4.13

Voorstel tot vaststelling voorbereiding krediet locatie spoortunnel (RV 13int02689 en RB
13int02761)
Voorstel:
Aanvullend op het raadsvoorstel 13INT02344 wordt de raad voorgesteld om uit de door de raad
beschikbaar gestelde cofinanciering voor de realisatie van een spoortunnel een eerste
voorbereidingskrediet van € 30.000,- beschikbaar te stellen.
Amendement ingediend door de fracties van Borne-Nu en VVD, inhoudende aan het dictum toe te
voegen: “met dien verstande dat de locatie Oonksweg niet in het locatieonderzoek wordt
meegenomen.”
Het amendement is verworpen met 3 stemmen voor (Borne-Nu, VVD) en 13 stemmen tegen (GB90,
CDA, PvdA, D66)
De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college. De fracties van D66,
Borne-Nu en VVD willen geacht worden te hebben tegengestemd.

4.14

Voorstel tot vaststelling overeenkomst medegebruik Milieustation Hengelo (RV 13int02291 en
RB 13int02290)
De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college. De fractie van D66 wil
geacht worden te hebben tegengestemd.

4.15

Vaststellen belastingtarieven 2014 (RV 13int02725 en RB 13int02792, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 2800
en 2801)
De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college. De fractie van D66 wil
geacht worden te hebben tegengestemd.

5.

Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 23.02 uur

Bijlage
Leiderschapslessen van Mandela
Uit voorwoord Paul Rosenmöller
[…] Authenticiteit is cruciaal voor het leiderschap van de 21 ste eeuw. Het is de kunst om als mens dezelfde te
blijven als je meer invloed krijgt. Dit is niet makkelijk, maar wel essentieel. Wie zijn eigenheid verliest, verliest
immers de basis onder het leiderschap. Leiding geven zal steeds meer met hoofd én hart gebeuren. Ratio en
gevoel zijn onontbeerlijk voor modern leiderschap. Een sterk ontwikkeld gevoel is van belang om verbinding te
maken met de werknemer, de klant, de aandeelhouder, de kiezer, kortom welke stakeholder dan ook. Leiders
kunnen inspireren en als dat voor iemand geldt is dat wel Nelson Mandela. Het is werkelijk een voorrecht hem
ontmoet te hebben en nagenoeg iedereen heeft dan deelde ervaring. De combinatie van zijn verschijning, zijn
stem en gevoel voor humor maken hem tot een van de meest bijzondere persoonlijkheden. […] De lessen van
Mandela zijn overstijgend aan zijn eigen land en continent. Ook in de Westerse wereld valt er nog veel van hem
te leren. Ons streven moet daarbij niet zijn om een tweede Mandela te worden. Ieder mens is immers uniek. Maar
velen hebben meer in hun mars dan zijn zelf denken. Zo kunnen we oefenen in nederigheid, een eigenschap die
leiders niet misstaat, integendeel. De wereld zou er een stuk mooier uitzien, als we er in zouden slagen het
respect voor anderen op te brengen zoals Mandela dat kon. Voor wie geen zevenentwintig jaar gevangen heeft
gezeten, zou dat eerder makkelijker dan moeilijker moeten zijn.
Marin Kalunga-Banda, 2006, Uitgeverij het Spectrum

