Jaarstukken
Voorzitter,
Met de jaarstukken sluiten we weer een jaarcyclus af.
Een mooi moment om de waardering uit te spreken, zowel naar het college toe
als de ambtelijke organisatie.
Deze verdient de meeste lof en ik neem aan dat onze wethouder financiën die
waardering zal overbrengen.
Het is een goed leesbaar verslag van in totaal 166 pagina’s, bestaande uit deel 1
het verslag en deel 2 de rekening ofwel de financiële onderbouwingen waarin
verantwoording wordt gegeven en vanavond tijdens deze
Gemeenteraadsvergadering goedkeuring voor wordt gevraagd.
Voorzitter,
Wel is er een kritische kanttekening waar het gaat om de aanlevering de stukken
daar waar de accountant moet komen met een goedkeurende verklaring.
Deze is er niet en de accountant geeft aan dat deze 1 juli a.s. als concept-verslag
wordt toegezonden.
De argumenten die worden aangeven zijn o.a.: sociale zaken, de Grexbedrijventerreinen- RBT, en de Decentralisaties t.a.v. de jeugdwet.
Belangrijke dossiers en het CDA betreurd daarom temeer dat dit dan ook niet
tijdig is aangeleverd.
De jaarstukken moeten immers tijdig ingediend worden bij de provincie want
uitstel is niet mogelijk.
Dat moet dit jaar dan zonder de verklaring van de accountant en dan vraag je je
af: kan dit en mag dit en zo ja hoe dan wel, en hoe gaan we hier als College en
Gemeenteraad mee verder. Naar een oplossing hiervoor is gezocht en deze is
gelukkig ook gevonden.
Wat het CDA betreft dan ook kunnen we het vanavond prima over de
verantwoording van het beleid hebben.
Maar we hadden dit graag gedaan met een verslag van bevindingen en
verklaring van de accountant erbij.
Het CDA gaat er wel vanuit dat dit éénmalig is en dat volgend jaar de procedure
conform afspraken kan worden behandeld op het daarvoor bestemde moment.
Graag vernemen wij in het 3 de kwartaal dan ook welke effecten wij op dit
terrein hebben bereikt in 2015 en in de 1 s te helft van 2016. Indien nodig zal het
CDA hier in september op terug te komen als het accountantsrapport daarto e
volgens ons aanleiding geeft.
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Voorzitter,
In 2014 heeft de Gemeenteraad middels een amendement haar zorgen geuit
aangaande de ontwikkeling van het RBT.
De gemeente Borne is verantwoordelijk voor circa 8% van het resultaat van de
grondexploitatie en dat maakt dat we alert zijn op de ontwikkelingen van het
RBT.
Deze zorgen zijn er nu in 2016 nog steeds, zeker oo k omdat de Provincie heeft
besloten om toch niet de exploitatie van het RBT van de deelnemende
gemeenten over te nemen.
Vraag aan het college is:




wat is de stand van zaken betreffende de exploitatie van het RBT
kan de wethouder ons aangeven welk risico’s er voor Borne zouden
kunnen ontstaan in een worst case scenario en hoe wij dit als Borne
gaan bekostigen.

Voorzitter,
Zowel op pp. 11 van de jaarstukken, onder punt 1.6 financieel toezicht, als in de
schriftelijke beantwoording van vragen van de SP wordt geen onderscheid
gemaakt tussen de 3 onderdelen van de 3D's, voor wat betreft de afgesproken
egalisatiereserve.
Een verhelderende vraag van de fractie van het CDA hierover is of dit juist is dat
de egalisatiereserve ook wordt ingezet om de financiële effecten van de
Participatiewet te neutraliseren?
Want hoewel we dan blijkbaar onvoldoende historie hebben om dit adequaat in
de begroting te verwerken mag het niet zo zijn dat het college zich hierachter
verschuilt . Verwacht mag worden dat aan dit dossier continue gewerkt wordt
om, daar waar nodig, tijdig, en op een juiste wijze, stappen te zetten die nodig
zijn en dit financieel gedekt te hebben zonder enig onverwacht probleem.
Voorzitter,
Het CDA mist toch een passage over een belangrijk onderwerp als het gaat om
gezondheid en voorschriften t.a.v. Asbest en Asbestverwijdering in onze
gemeente.
In de jaarstukken lezen we jammer genoeg niets over asbestverwijdering.
Asbest is gevaarlijk en vrijkomende vezels zijn kankerverwekkend en conform de
voorgeschreven wettelijke termijn moet in 2024 alle asbest zijn verwijderd.
Dit geld voor bedrijven maar ook voor particulieren. Dit besluit van onze regering
is in 2016 ingegaan, en dit zal het college dan ook zeker bekend zijn.
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Wel wordt er veelvuldig over duurzaamheid gesproken in deze begroting en
daaronder valt naar de mening van het CDA ook volksgezondheid onder.
Omdat asbest is een kankerverwekkend stof moet dit wat het CDA betreft
opgenomen worden in het beleid van onze Gemeente daar we met z’n allen staan
voor een veilige leefomgeving van onze inwoners, mensen die hier werken of
anderszins verblijven.
Onderzoek in de bodem qua asbest is volgens mij wel bestaand beleid.

1. Kan de wethouder aangeven wat het huidige beleid van Borne is
t.a.v. asbestsanering
Het CDA Borne pleit er voor om in beeld te brengen de hoeveelheid asbest er in
de gemeente Borne aanwezig is en hiervoor met alle betrokkenen plannen dan
wel afspraken te maken.
We hebben nog een aantal jaren de tijd, maar voor je het weet kom je tijd
tekort.

Voorzitter,
Het zou goed zijn om in de raad van september dit jaar als Gemeenteraad het
college bij motie op te roepen om tot een asbestplan te komen voor onze
gemeente.
Het CDA zal deze motie dan ook voorbereiden en delen met haar collega fracties
van deze Raad.
Dit alles om asbest en asbestsanering onderdeel te laten worden van de
aandachtspunten in de nabije toekomst en de hierbij geschatte kosten in beeld
brengen.

Voorzitter, tot zover in deze eerste termijn
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