BESLUITENLIJST gemeenteraad van Borne
Vergadering 17 december 2013 in de raadzaal om 19.30 uur

Aanwezig:

Afwezig m.k.

Raadsleden
De heren F. Bergsma (VVD), H.B. van den Berg (Borne-Nu), mevrouw Y. Denekamp
(GB’90), de heren A.G. Geerdink (GB’90), P.A.J. Geerdink (CDA), 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).
Wethouders: de heren A.T. Albers, M.J.R. Kotteman en H.W. Mulder.
--

Voorzitter:
Raadsgriffier:

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

1.

AGENDA en BESLUITENLIJST, BENOEMINGEN

1.1

Opening
De VOORZITTER draagt bij opening van deze vergadering van Nicolaas Beets deel I van de
feest-cantate voor, voor de ‘Dag der onthulling van het nationaal gedenkteeken voor
1813’ in het Willemspark te ’s-Gravenhave, 17 november 1869 (zie bijlage) en tevens
voorgedragen bij de opening van festiviteiten in Zwolle begin december 2013.

1.2

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.3

Vaststellen besluitenlijst van de extra raadsvergadering d.d. 26 november 2013
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

2.

BENOEMING, ONTSLAG
--

3.

INFORMATIE, INGEKOMEN STUKKEN EN ACTIEPUNTENLIJST

3.1

Informatie vanuit het college van B en W
Het college heeft geen mededelingen gedaan.

3.2

Vragen vanuit de raad
Er zijn geen rondvragen ingediend.

3.3

Lijst van ingekomen stukken
De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

DEBAT EN BESLUITVORMING
Bespreekpunten

4.1

Voorstel tot vaststelling regisserende gemeente (RV 13int02671 en RB 13int02672)
Voorstel:
1. In te stemmen met 'Regisserende gemeente Borne, dynamische visie' en de daarin opgenomen
kaders vast te stellen:
- de ontwikkeling tot een regisserende netwerk gemeente
- de gemeente is een verbindende partner in de Twentse en Bornse samenleving
- de gemeente houdt verantwoordelijkheid voor alle overheidsvragen van inwoners en organisaties
- beleidsvoorbereiding en –uitvoering doen we samen met onze partners in de thuisbasis
- de gemeente Borne werkt met een compacte, regisserende, kernorganisatie
- functies in de kernorganisatie en thuisbasis zijn regie, advies en uitvoering
- bestuur, kernorganisatie en thuisbasis werken op basis van opdrachten
- een zakelijke bestuurs- en organisatiecultuur en intensieve relaties met maatschappelijke partners
- bereidheid om enige beleidsvrijheid in te leveren bij de uitvoering
2. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de concept-realisatieroute
De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.

4.2

Instemmen met het overdrachtsdocument raad 2010-2014 (RV 13int02763 en RB 13int02768)
Voorstel:
Instemmen met het overdrachtsdocument en het college opdracht te geven deze aan te vullen met de
overdrachtsdossiers zoals beschreven in de bijlage.
De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van de werkgroep bestuurlijke
vernieuwing.

4.3

Motie beheerkwaliteit begraafplaats (besluitvorming aangehouden raadsvergadering 10-12-13)
Ingediend door de fractie CDA, Borne-Nu en 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 indieners trekken de motie in.

5.

OVERIGE PUNTEN

5.1

Eindejaarstoespraak nestor van de raad

6.

SLUITING VERGADERING

De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.

Bijlage

FEEST—CANTATE.
VOOR DEN

DAG DER ONTHULLING
VAN HET

NATIONAAL GEDENKTEEKEN VOOR 1813
IN HET

WILLEMSPARK TE ’S—GRAVENHAGE.
17 November 1869.

Het was, aan het hoofd der „Hoofd-Commissie voor het Nationaal Gedenkteeken voor 1813”,
het verlangen van Prins Frederik, dat door mij de tekst zou worden geschreven voor eene
Cantate, uit te voeren op den dag der Onthulling, op een door Z. K. H. te geven avondfeest en
waarvan de compositie aan den heer Nicolaï Directeur der Koninklijke Muziekschool moest
worden opgedragen.
Met liefde kweet ik mij naar mijn best vermogen van de vereerende taak, en had daaraan in
eene eerste plaats de aangename kennismaking en eene belangrijke briefwisseling met dezen
begaafden toonkunstenaar te danken.
Ons gezamenlijk werk werd ter bepaalder ure ten gehoore gebracht, in tegenwoordigheid van
den. Koning, de Koningin, den Prins van Oranje, Prins Alexander, Prins Frederik, Prinses
Maria, de Ministers, het Corps Diplomatique, ten welke behoeve eene Fransche proza
vertaling van den tekst vervaardigd was, en de verdere aanzienlijke en uitgebreide schaar der
door Prins Frederik genoodigden. Een „Klavieruittreksel" van de muziek zag te Utrecht bij
Roothaan het licht. Hier geef ik de woorden, met terugneming, in het belang der lecture, van
enkele geringe wijzigingen, welke de muzikale bewerking en verdeeling in het
oorspronkelijke handschrift wenschelijk hadden doen voorkomen.

I.
In des aardrijks schoot,
In den arm van den dood,
Ligt de roerlooze steen.
Eeuwen aan eeuwen gaan over hem heen;
Geslachten verschijnen;
Geslachten verdwijnen;
Tronen verrijzen en zinken inëen;
Machten en volken komen en gaan:
Niets doet hem aan.
Wat op de hoogten der aarde geschiedt,
De duistere diepte verneemt het niet.

