Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Griffier
Aanwezigen

Toelichting

28-05-2019
19:30 - 19:50
Raadzaal
H.B. van den Berg
S.M.H. Voortman
Mevrouw A. Jacobs (VVD), de heer J.A.C.M. van Helvert (VVD), de heer B. de
Groot (VVD), de heer T.H.G.M. Verreussel (Voor Borne), de heer A. Lammers
(Borne-Nu), de heer H.B. van den Berg (Borne-Nu), de heer B.H. Slotman (CDA),
de heer B.J.B. Oude Lansink (CDA), mevrouw B.A.J. ter Braak (CDA), de heer
H.H.M. Lucas (CDA), mevrouw M.G.H. Visser (SP), de heer R.P. Tip (GB90),
mevrouw K.M. Scholten (GB90), de heer M. de Boer (GB90), de heer R.J.
Naaktgeboren (GB90), de heer J. de Vries (Groenlinks-PvdA), de heer B. Donkers
(Groenlinks-PvdA).
De heer E.W.J. Janssen (D66) en de heer H.J.M. Schothuis (CDA)

1.1

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

1.2

Vaststelling agenda
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1.3

Vaststellen besluitenlijst van de vorige raadsvergadering(en)
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld

3.1

Informatie vanuit het college van B&W
Het college heeft geen gebruik gemaakt van dit agendapunt.

3.2

Vragen vanuit de raad (vooraf aanmelden bij de griffie)
Er zijn geen vragen ingediend.

3.3

Lijst van ingekomen stukken
De heer Donkers reageert op brief A05 van de Veiligheidsregio Twente over de brand
bij ANF Lingen. De heer Donkers vraag of de brand bij Twence onderdeel van het
veiligheidsonderzoek zou kunnen zijn zodat ook daarover duidelijk wordt of er dingen
verkeerd zijn gegaan en of verbetering voor de toekomst noodzakelijk is. De heer
Donkers verzoekt dit mee te geven aan de portefeuillehouder voor het
portefeuillehouder overleg.
De voorzitter concludeert dat dit punt wordt overbracht aan de portefeuillehouder.

3.4

Actiepuntenlijst en motielijst
De heer Donkers is van mening dat actiepunt 161 niet kan worden afgehandeld omdat
de antwoordbrief niet adequaat is en geen antwoord is op de gestelde vraag. De raad
stemt in met het handhaven van actiepunt 161.

4.1

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening
Bornerbroeksestraat 107 Borne
Op 8 mei 2018 (18int01038 - bijlage 1) is het college akkoord gegaan om in principe
medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming agrarisch van perceel
Bornerbroeksestraat 107 te wijzigen in de bestemming gemengd. Op het perceel was
agrarische bedrijfsvoering de hoofdfunctie maar deze heeft een kleinere omvang
gekregen. De daardoor vrijgekomen bebouwing wordt al langere tijd gebruikt voor
opslag van caravans en materialen. Er is nu sprake van gemengd gebruik. De
herontwikkeling betreft de sloop van ongeveer 620 m2 gebouwen (5 gebouwen).
daarvoor wordt Verzoeker wil voor de af één nieuw gebouw teruggebouwd van 640 m2
voor de stalling van caravans (en vergelijkbare voertuigen). Op een klein deel van het
perceel vindt buitenopslag van natuursteen plaats (ook nu al).
De resterende gebouwen blijven agrarisch in gebruik. Verzoeker heeft, met in acht
neming van de gestelde voorwaarden, een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
Voorwaarde is onder meer dat medewerking aan het verzoek leidt tot verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit. Ook wordt een behoorlijk deel (ruim 3000 m2) van het bouwvlak
ter compensatie ingeleverd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 februari 2019
tot en met 3 april 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De
provincie heeft aangegeven dat het plan past binnen het provinciaal beleid (bijlage 2).
Voorgesteld wordt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening
Bornerbroeksestraat 107 Borne ongewijzigd vast te stellen en gedurende zes weken
ter inzage te leggen.
Besluit
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Bornerbroeksestraat
107 Borne,ongewijzigd vast te stellen en gedurende zes weken ter inzage leggen; Dit
herzieningsplan bestaat digitaal uit de geometrisch bepaalde planobjecten met
planidentificatienummer NL.IMR0.0147.BpBG2014hz007-vg01. Hierbij is voor de
locatie van de geometrische planobjecten gebruik gemaakt van een ondergrond met
bestandsnaam o_NL.IMR0.0147.BpBG2014hz007-vg01
2. geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wro, vast te stellen.

4.2

Re-integratieverordening Participatiewet 2019 en verordening
loonkostensubsidie participatiewet 2019
Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is het beleid van de gemeente ten
aanzien van haar reintegratietaak vastgelegd in de re-integratieverordening 2015 en de
verordening loonkostensubsidie 2015. In de afgelopen jaren hebben ontwikkelingen in
de uitvoering geleid tot wijzigingen van de wet- en regelgeving, waardoor actualisatie
van de re-integratie en loonkostensubsidie noodzakelijk is. Het gaat om 4 technische
wijzigingen waarvan er 3 zijn vastgelegd in de nieuwe re-integratieverordening
participatiewet 2019 en 1 in de verordening loonkostensubsidie participatiewet 2019.
Besluit
Aan de raad wordt voorgesteld om:
-De re-integratieverordening Participatiewet 2019 vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van de Reintegratieverordening 2015 en de Verordening loonkostensubsidie
2015.
-De verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2019 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de verordening loonkostensubsidie 2015.

5.1

Wensen en bedenkingen begrotingen gemeenschappelijke regelingen
Motie ingediend door CDA, GB90, Borne-Nu, VVD, Voor Borne, SP inzake de
begroting van de Veiligheidsregio Twente, inhoudende het college op te roepen:
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•
Richting het bestuur van de VRT aan te geven dat de gemeente Borne niet
akkoord gaat met de verhoging van de gemeentelijke bijdragen;
•
Het bestuur van de VRT op te dragen om een evaluatie te doen naar de
effecten van de invoering van de CEBEON-financieringssystematiek op de bijdrage van
de individuele gemeenten, afgezet tegen de ontwikkeling van de objectieve maatstaven
c.q. het risicoprofiel van de betreffende gemeenten.
Besluit motie: Aangenomen met 16 stemmen voor (CDA, GB90, Borne-Nu, VVD, SP,
Voor Borne, Groenlinks-PvdA en 1 stem tegen (Groenlinks-PvdA).

6.

Stemverklaring de heer Donkers (Groenlinks-PvdA): er is meerdere keren gesproken
over de financieringssystematiek en er is door Borne bezwaar ingediend. Deze motie
indienen is bestuurlijk onbenullig.
Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering om 19:50 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2019

De voorzitter,

De griffier,
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