Nummer: 19int06085

Beknopt VERSLAG
bijeenkomst raad en college Keuzes voor Borne
op 22 juni 2019 in het gemeentehuis
Aanwezig
Raadsfracties: Manon Pabon (Borne-Nu), Henk van den Berg (Borne-Nu), Mieke Visser (SP), Jan de Vries
(GL-PvdA), Bernard Slotman (CDA), Karin Scholten (GB’90), Bo ter Braak (CDA), Bert Oude Lansink (CDA),
Harry Schothuis (CDA), Roelof-Jan Naaktgeboren (GB’90), Herald Lucas (CDA), Martin Tikken (GL-PvdA),
Guido van Valkenhoef (SP), Bram Donkers (GL-PvdA)
college: burgemeester Gerard van den Hengel en wethouders Martin Velten, Michel Kotteman, Herman Mulder
Ambtelijk: Mirjam Gras, Joachim Wissink, Marco Moddejonge, Riet Siegerink, Jan van ‘t Ende, Erik
Takkenberg, Saskia Morsink (raadsgriffier)
Programma
9.00 uur
9.30 uur
9.45 uur

10.30 uur
10.45 uur

11.30 uur

12.30 uur

inloop met koffie en thee in burgerzaal
start plenaire aftrap door burgemeester Van den Hengel
start eerste ronde thema-groepen:
Sociaal domein
Sport, welzijn en cultuur
Infrastructuur
pauze
start tweede ronde thema-groepen:
Bestuur en samenwerking
Onderwijs
Energietransitie (duurzaamheid)
plenaire terugkoppeling
tot welke (totaal)opdracht leidt dit?
afspraken over vervolg
communicatie
lunch

Verloop van de bijeenkomst
Burgemeester Van den Hengel licht toe dat duidelijk is dat de financiële situatie van de gemeente Borne
zorgelijk is en deze bijeenkomst urgent maakt. Borne is een dorp met stedelijke voorzieningen.
Het meerjarenperspectief laat een fors tekort zien en dat betekent ook dat er onvoldoende middelen zijn om
alles te doen wat in het raadsakkoord staat. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn de vragen over de
financiële positie zo veel mogelijk beantwoord. Doel van deze bijeenkomst is om kaders te krijgen die het
college kan gebruiken bij het opstellen van de begroting.
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Werkwijze
Na de plenaire aftrap door de burgemeester zijn de deelnemers over de in het programma aangeduide thema’s
in gesprek gegaan. Om het gesprek op gang te brengen lagen per thema een of meer stellingen op tafel.
De themagroepen hebben zelf een voorzitter aangewezen en waren vrij in de wijze waarop het gesprek werd
gevoerd. Vanuit de themagroepen is plenair terug gekoppeld.
-

Sociaal domein

Stelling 1: Als iemand tussen wal en schip valt is een reddingsboei ook voldoende.
Stelling 2: Wij wachten niet op uitkomsten van de landelijke discussie, we nemen onze eigen
verantwoordelijkheid en bepalen zelf de reikwijdte.
Binnen het thema sociaal domein blijft het uitgangspunt overeind dat niemand tussen wal en schip mag
raken. Een reddingsboei, zoals in de stelling wordt genoemd, is onvoldoende. De gemeente moet in
blijven zetten op preventie. Wel moet scherper worden gemaakt wat precies onder ‘niemand tussen wal
en schip’ wordt verstaan. Strakker maatwerk is een optie, door beter te onderzoeken welke zorg echt
nodig is. Drie sterren in plaats van vijf is ook prima. Zo zijn er mogelijk kansen om voorzieningen te
bundelen, een betere koppeling te maken tussen onderwijs en zorg (verwijsroute niet via de huisarts,
maar via de gemeente) en alternatieven te bieden voor lichte zorg. Er kan ook naar inkomen worden
gekeken. De gemeente moet grip houden op de ‘zorgindustrie’. De oproep is ook om niet zelf het wiel uit
te vinden en te kijken naar de ervaringen van andere gemeenten.
-

Sport, welzijn en cultuur

Stelling 1: Sportvoorzieningen en activiteiten kunnen wel een tandje minder.
Stelling 2: Cultuur heeft geen hoge prioriteit.
Stelling 3: De subsidie aan het Kulturhus kan in drie jaar worden gehalveerd.
Bij dit thema is onder meer gesproken over de ontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik. De eerste fase staat
niet ter discussie, maar voor de tweede fase is de vraag wat er echt nodig is. Dit moet nader onderzocht
worden. Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties als de school niet wordt gebouwd? De oplossing voor de
Jan Ligthartschool, moet niet afhankelijk zijn van de sportontwikkeling. De vraag is ook of het sportbedrijf
echt nodig is. De Bestuurscommissie Lichamelijke Opvoeding en Sport (BLOS) is de aangewezen
gesprekspartner om de financiële situatie en verdere fasering van project ’t Wooldrik open mee te
bespreken.
Op het gebied van cultuur verwacht de raad de komende periode geen grote uitgaven te hoeven doen.
Het uitgangspunt voor sport en cultuur is dat verenigingen hun eigen broek moeten kunnen ophouden.
Sport- en cultuurvoorzieningen moeten wel breed toegankelijk blijven; dit vraagt om maatwerk.
Ook de activiteiten in en financiering van het Kulturhus zijn aan de orde geweest. Het Kulturhus doet veel,
maar daar hang ook een prijskaartje aan. De gemeente kan met het Kulturhus in gesprek gaan over de
huidige activiteiten en mogelijkheden om zelf meer financiële middelen te krijgen en hiermee de kosten
c.q. gemeentelijke bijdrage omlaag te brengen.
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-

Infrastructuur

Stelling 1: De leefbaarheid en veiligheid mogen niet verder onder druk komen te staan als gevolg van de
spoorse doorsnijding en verkeersproblematiek in Borne en Zenderen.
Bij dit thema is zowel het beheer en onderhoud van wegen, als de leefbaarheid- en veiligheidsproblematiek
besproken. Het beheer zou mogelijk effectiever kunnen door te investeren in een digitaal beheerssysteem en
kritisch te kijken naar de lijst van (groot) onderhoud en reserveringen.
Zoals nu ook al gebeurt, moet waar mogelijk ‘werk met werk’ worden gemaakt, bijvoorbeeld door
rioolvervanging te combineren met verbetering van de inrichting van de weg. De veiligheid mag niet in het
gedrang komen.
De verdere realisatie van de F35 (fietssnelweg) heeft prioriteit en moet doorgaan. Het is een opgave met
andere gemeenten met 80% subsidie.
De verbindingsweg en de verkeersoplossing voor Zenderen zijn lopende processen. Hierbij is besproken dat
nieuwe ontwikkelingen (MIRT), kunnen leiden tot een nieuwe beoordeling.
-

Bestuur en samenwerking

Stelling 1: Wij durven nee te zeggen tegen onze inwoners en ondernemers.
Stelling 2: Samenwerking kost meer dan het oplevert.
Stelling 3: Waarderingssubsidies kunnen worden afgeschaft.
De gemeente Borne is een servicegerichte organisatie, maar duidelijk is dat de gemeente het niet
iedereen naar de zin kan maken. Dit betekent ook dat de gemeente ‘nee’ moet durven zeggen als het geld
en/of de personele capaciteit er niet is. Het is wel van belang om dit goed en transparant uit te leggen.
De raad moet een pas op de plaats maken met het ophalen van nieuwe initiatieven. Bij burgerinitiatieven
(initiatievenkaart, right to challenge) moet telkens bekeken worden waar de vraag uit voort komt en welke
bijdrage de gemeente levert (afweging algemeen belang). Op deze wijze ontstaat meer focus bij het
bestuur en de organisatie.
Er moet ook kritisch worden gekeken naar de kosten van inhuur. Als het gaat om reguliere taken, dan
moeten deze zo veel mogelijk door vaste mensen worden uitgevoerd. Specifieke kennis kan mogelijk
dicht(er) bij huis worden gezocht.
De gemeente Borne kan niet zonder samenwerking. Borne kan niet alles alleen en samenwerking is nodig
om zelfstandig te blijven. Samenwerking levert in het algemeen meer op dan het kost, maar als dat niet zo
is, dan moet daar kritisch naar worden gekeken. De gemeente moet grip houden. Het gaat om verlengd
lokaal bestuur. Het zijn dus de deelnemers die de wijze van samenwerking bepalen en niet de
samenwerkingsorganisatie.
Het afschaffen van waarderingssubsidies (stelling 3) is niet bespreekbaar.
Het gaat om een relatief klein budget, dat meer oplevert (draagvlak, goodwill), dan het kost.
-

Onderwijs

Stelling 1: De onderwijshuisvesting in de gemeente Borne is op een prima niveau.
Stelling 2: Nieuwbouw voor de Jan Ligthart en ’t Oldhof is niet noodzakelijk.
Stelling 3: De tijdelijke onderwijshuisvesting in de Bornsche Maten kan worden verlengd.
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Op gebied van onderwijshuisvesting heeft de gemeente een wettelijke plicht en opgave. De huisvesting is
niet overal prima voor elkaar. Er moet een oplossing komen voor de njpende situatie van de Jan
Ligthartschool. Een schoolgebouw voor twee locaties op de locatie ’t Wooldrik kan kosten- en
onderwijsefficiënt zijn. Voor de Bornsche Maten is verwachtingsmanagement van belang.
De raad verzoekt om scenario’s uit te werken om keuzes te kunnen maken. De optie verlenging van de
noodlokalen in de Bornsche Maten (uitstel uitbreiding) kan worden meegenomen in de scenario’s
Wat betekenen keuzes voor het onderwijs en de euro’s? Hierbij moet ook een analyse worden gemaakt
van de leerlingenprognoses op wijkniveau. Een optie is mogelijk ook om een postcodebeleid te voeren.
De gemeente moet verder in gesprek met het onderwijsveld.
-

Energietransitie (duurzaamheid)

Stelling 1: De energietransitie kunnen we ook tot stand brengen zonder extra middelen.
Stelling 2: De initiatieven komen uit de samenleving; de gemeente coördineert.
Ook voor de energietransitie is de (wettelijke) opgave voor de gemeente Borne zwaar. Dat wil niet zeggen dat
de gemeente alles zelf moet doen en moet betalen. Initiatieven vanuit de samenleving moeten gestimuleerd
worden. Soms gaat de kost voor de baat en moet eerst worden geïnvesteerd, om daarna -zo mogelijk- kosten
te besparen. De gemeente kan onderzoeken of het mogelijk is om de daken op eigen gebouwen te gebruiken
c.q. te verhuren voor zonnepanelen. Er mag gekeken worden of er binnen de begroting bezuinigd kan worden
op duurzaamheid.
Vervolg en communicatie
Afgesproken wordt dat van deze bijeenkomst een verslag wordt gemaakt en ook een persbericht wordt
voorbereid, dat in concept aan de deelnemende fractievoorzitters zal worden voorgelegd.
Het college gaat met de aangegeven richtingen aan de slag.
De suggestie wordt gedaan om te kijken of het mogelijk is om in de tweede helft van augustus nog een
raadsbijeenkomst te plannen, waarin de stand van zaken besproken kan worden.
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