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Raadzaal
Raadzaal
mr. drs. R.G. Welten
mevr. S.F. Morsink
Raadsleden
De heer J.A.C.M. van Helvert (VVD), de heer B. de Groot (VVD), de heer E.W.J.
Janssen (D66), 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 H.J.M. Schothuis (CDA, )de heer B.J.B. Oude Lansink (CDA), de heer
H.H.M. Lucas (CDA),mevrouw B.A.J. ter Braak (CDA), mevrouw M.G.H. Visser
(SP), de heer R.P. Tip (GB’90), de heer M. De Boer (GB’90), mevrouw K.M.
Scholten (GB’90), mevrouw N.E. Verschoor (GB’90), de heer J. de Vries
(GroenLinks/PvdA), de heer B. Donkers (GroenLinks/PvdA),
Wethouders: de heer M.J. Velten, de heer H.W. Mulder en de heer M.J.R.
Kotteman
Mevrouw A. Jacobs (VVD) en de heer E.W.J. Janssen (D66)
OPENING, AGENDA EN BESLUITENLIJST
Opening
De voorzitter leest bij de opening een bijdrage voor over de Internationale dag van
immigranten.
Vaststelling agenda
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
INFORMATIE, VRAGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Informatie vanuit het college van B&W
Van dit agendapunt heeft het college geen gebruik gemaakt.
Vragen vanuit de raad (vooraf aanmelden bij de griffie)
1. Dhr. Oude Lansink over kerncentrale Lingen
2. Dhr. Van den Berg over fietserssignaleringspunt Jupiterstraat
3. Dhr. Donkers over statiegeldalliantie
1. Burgemeester Welten zegt toe dat de vragen in overleg met de VRT worden
beantwoord. De suggestie om de samenleving te informeren dat er geen gevaar is
wordt meegenomen bij de evaluatie.
2. Wethouder Velten antwoordt dat de leverancier andere software installeert.
3. De raad ontvangt een uitvoeriger antwoord op papier.

3.3

Lijst van ingekomen stukken
Besluit
Ongewijzigd vastgesteld. De beantwoording van brief C02 wordt ter kennisname aan
de raad aangeboden. De raad kan dan zelf bepalen of agendering in Politiek Beraad

wenselijk is.

4.1

DEBAT EN BESLUITVORMING
Instemmen met aankoop van de AZC-locatie
In verband met de voorgenomen heropening van het azc-locatie Azelo is overleg
gevoerd met Het COA heeft aangegeven over te willen gaan tot tijdelijke heropening
van het AZC locatie Azelo voor de resterende duur van de bestuursovereenkomst
tussen het COA en de gemeente Borne. Het COA heeft ermee ingestemd dat na afloop
van de bestuursovereenkomst op 23 december 2019 de aanduiding “azc”
in het bestemmingsplan voor deze locatie komt te vervallen. Om er volledig zeker van
te zijn dat het
gebruik van de locatie ook daadwerkelijk eindigt heeft het college besloten tot aankoop
van de azc-locatie
aan de Bornerbroeksestraat 103, voor een prijs van € 900.000,00, kosten koper. Hierbij
is het voorbehoud
gemaakt dat de gemeenteraad van Borne instemming moet verlenen aan deze koop.
Besluit
In te stemmen met aankoop van de azc-locatie aan de Bornerbroeksestraat 103, voor
een prijs van € 900.000,00, kosten koper.
De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college. De
fracties van SP en Voor Borne willen geacht worden te hebben tegengestemd.

4.2

Visie op ontwikkeling integrale kindcentra
Voorstel A:
In de transformatieagenda is opgenomen dat er samen met partners integrale
kindcentra ontwikkeld worden. Een werkgroep, bestaande uit de in de gemeente
aanwezige kinderopvangorganisaties en schoolbesturen, komt echter niet met een
gezamenlijk gedragen visie. Zij heeft aan de gemeente gevraagd om kaders en
randvoorwaarden op te stellen. Er wordt per instroompunt maatwerk toegepast binnen
de voorgestelde kaders en afhankelijk van de lokale omstandigheden en de op dat
moment
geldende wet- en regelgeving.
Voorstel B::
Op donderdagavond 15 november jl. is de gemeenteraad geïnformeerd over de
ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Tijdens deze bijeenkomst is
gevraagd om een aanvulling op de voorgestelde kaders voor de ontwikkeling van de
instroompunten voor basis onderwijs in de gemeente Borne.
Besluit
Besluit A:
1. Uit te spreken dat de gemeente geen verantwoordelijkheid neemt om zelf integrale
kindcentra onder
één dak te realiseren.
2. De volgende kaders voor de ontwikkeling van de instroompunten voor
basisonderwijs vast te stellen:
a) ouders moeten keuzevrijheid hebben
b) basisscholen moeten met alle kinderopvangorganisaties samenwerken
c) kinderopvangorganisaties hebben in beginsel gelijke kansen om zich te vestigen in
een instroompunt
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d) de jeugdgezondheidszorg in de gemeente is centraal gehuisvest.
De raad besluit, na beraadslaging overeenkomstig het voorstel van het college.
Amendement GB'90 e.a. om het dictum besluit B als volgt te vervangen::
"Kinderopvangorganisaties hebben in beginsel gelijke kansen om zich te vestigen in
een instroompunt uit te breiden met 'waarbij kinderopvangorganisaties die zich in een
nieuw te bouwen instroompunt voor basisonderwijs willen vestigen voor- en
vroegschoolse educatie aan moeten bieden. In geval er een kinderopvangorganisatie
zich in een bestaand instroompunt wil vestigen zal de gemeente, voor zover zij
zeggenschap heeft, de voorwaarde stellen dat
deze organisatie voor- en vroegschoolse educatie moet aanbieden."
Besluit amendement: Aangenomen met 15 voor (GB'90, Borne-Nu, CDA, SP, Voor
Borne, GL-PvdA) en 2 stemmen tegen (VVD).
Stemverklaring Van Helvert: de fractie van VVD stemt tegen het amendement omdat ze
het oorspronkelijke voorstel ver genoeg vinden gaan.
4.3

Vaststellen opdracht raadswerkgroep sport welzijn en cultuur
In het raadsakkoord 2018-2022 staat aangegeven dat het van belang is om
toegankelijke, bereikbare en betaalbare sport-, welzijns- en cultuurvoorzieningen in
Borne te realiseren en te behouden. Het raadsakkoord benoemd daarbij een aantal
beoogde resultaten. In maart 2016 is de raadswerkgroep Sport, Welzijn & Cultuur
ingesteld. Het betreft een doorlopende raadswerkgroep. Naar aanleiding van het
raadsakkoord 2018-2022 is het van belang de opdracht van de werkgroep opnieuw
onder de loep te nemen en te (her)formuleren. Dit voorstel voorziet in het vaststellen
van een vervolgopdracht voor de werkgroep.
Besluit
De opdracht van de raadswerkgroep Sport, Welzijn & Cultuur als volgt vast te stellen:
Het onderzoeken van de rol en positie van het Welzijnswerk in Borne met daarbij
bijzondere aandacht voor de rol van het Kulturhus. Tijdens de uitvoering van de
opdracht bewaakt de werkgroep nadrukkelijk de regie op de verbinding tussen Sport,
Welzijn & Cultuur. De werkgroep start na vaststelling van de Cultuuragenda.
De raad besluit, na beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van de werkgroep
Sport, Welzijn en Cultuur.

5.1

Eindejaarstoespraak nestor van de raad, dhr. Van den Berg

6

Sluiting vergadering
De voorzitter sluit de vergadering 20.45 uur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 februari 2019

De voorzitter,

De griffier,
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