Analyse gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 1e termijn.
Voorzitter,
Toen 4 jaar geleden de PvdA als grootste partij uit de verkiezingen kwam, werd dat een
aardverschuiving genoemd.. Tot dan toe was immers het CDA altijd de grootste partij
geweest.
Vorige week woensdag, 3 maart 2010, was het opnieuw een historische dag.
Voor het eerst sinds haar bestaan werd GB ’90 de grootste partij van Borne.
We hebben niet alleen in zetels gewonnen, waar de lage opkomst een relatieve rol in speelt,
nee we hebben, ondanks de lage opkomst, ook fors meer stemmen gekregen.
En voorzitter, u mag me geloven of niet, daar zijn we trots op. We zijn er trots op dat de
kiezers, GB ’90 herkennen en erkennen als een betrouwbare en degelijke factor in de Bornse
politieke arena.
3 verkiezingen achtereen hebben we telkens 1 zetel gewonnen. Gestage groei, we vinden het
belangrijker dan te grote stappen ineens.
Voorzitter, we kunnen er van alles van vinden. Feit is dat wij hebben gewonnen en onze
coalitiepartner, de PvdA, fors verloren. Van 6 naar 3 zetels, een halvering.
Onder andere Haagse perikelen moeten een rol hebben gespeeld bij deze keus van de kiezers.
Als de PvdA was afgerekend op het Bornse beleid, had immers ook GB ’90 hiervan de
gevolgen moeten voelen.
We hebben 4 jaar lang samen met de PvdA een coalitie gevormd en op een uiterst prettige
wijze met elkaar samengewerkt. Natuurlijk was er ook wel eens verschil van mening maar dat
hebben we op een professionele manier en als volwassen mensen met elkaar opgelost. Daarbij
is altijd de inhoud leidend geweest en zijn de verhoudingen nooit verstoord.
Wij als GB ’90, kijken met tevredenheid en een goed gevoel terug op deze, ondanks de
recessie, toch vruchtbare periode.
Nu er, voor dit moment, formeel aan deze samenwerking een einde komt, wil ik vanaf deze
plek de fractie van de PvdA bedanken voor de prettige wijze van samenwerking.
En zonder een ander daarbij tekort te doen, wil ik met name Frans Edelijn bedanken, met wie
ik, naast een vertrouwensrelatie, toch ook een persoonlijke klik had. Jammer Frans dat je er
niet meer bij bent, ik zal je missen.
Voorzitter, als je verder kijkt naar de verkiezingsuitslag, dan valt het op dat het CDA in zetels
gelijk is gebleven. Wel hebben ze 16 stemmen minder gescoord dan in 2006. Als je dat echter
afzet tegen de behoorlijk lagere opkomst, kun je niet anders dan vaststellen dat het CDA zich
uitstekend heeft gehandhaafd. Dat, voorzitter, is een felicitatie waard en geeft tevens aan dat
ook het CDA een stabiele factor is in de Bornse politiek.
De peilingen, die altijd plaatsvinden, maar voor de verkiezingen nog veel meer, gaven aan dat
de VVD net als D’66 zou gaan winnen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De VVD is gegroeid van 1 naar 2 zetels, een verdubbeling. De VVD is daarmee terug op het
niveau van voor 2006. Proficiat VVD. Het is een erkenning voor de inzet en de kritisch
positieve houding van de VVD-fractie richting de coalitie. Daar valt niets op af te dingen.
Ook D’66, ik heb het net al genoemd, zou volgens de peilingen, fors groeien.
D’66 is gegroeid en bezet de komende raadsperiode 2 stoelen in de Bornse gemeenteraad.
Een winst van 100 %, een prachtig resultaat en ook hier zijn felicitaties op z’n plaats.
Toch doet zich bij D’66 iets merkwaardigs voor.

Terwijl bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, de afdeling van D’66 in Borne tegen de
landelijke trend in winst boekte, gaat diezelfde afdeling nu weer tegen de landelijke trend in,
maar dan in omgekeerde richting en halen ze niet de landelijke winstcijfers. Dat vinden we
opvallend.
Niettemin is een verdubbeling van zetels een prachtig resultaat en is D’66 terug op het niveau
van de verkiezingen van 1994, toen ze ook met 2 zetels in de Bornse gemeenteraad kwamen.
Voorzitter, de verkiezingsuitslag van 3 maart jl. legt een grote verantwoordelijkheid bij de
fractie van GB ’90. Wij zijn ons daarvan bewust.
Het is, zoals te doen gebruikelijk, aan de grootste fractie, het initiatief te nemen voor de
vorming van een nieuw college. GB ’90 wil die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan en
is graag bereid het voortouw te nemen.
Gezien de verkiezingsuitslag zijn diverse combinaties mogelijk.
Leidend echter, is de positie en de toekomst van Borne.
Terwijl we, naar het zich laat aanzien, een beleidsarme periode ingaan, zijn er toch een aantal
projecten binnen het Bornse die een hoge prioriteit hebben.
De Bornse Maten, de Veldkamp, het centrum, de randwegenstructuur met in aansluiting
daarop de verkeersproblematiek in Zenderen. Ook met betrekking tot de huisvesting van
scholen zullen er de komende jaren belangrijke beslissingen moeten worden genomen.
Dit, en nog veel meer, zijn belangrijke zaken die mede in het kader van de op handen zijnde
bezuinigingen, veel aandacht en energie zullen vragen om op een verantwoorde manier tot
uitvoering te komen.
GB ’90 zoekt partners waarmee we deze zware klus kunnen klaren.
Als we de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen bekijken, komen we tot de
conclusie dat over een groot aantal onderwerpen vrijwel hetzelfde wordt gedacht.
Dat is ook vaak de opmerking die je van burgers hoort: het lijkt allemaal zoveel op elkaar.
Toch voorzitter, zijn er natuurlijk ook verschillen.
Voorbeelden daarvan zijn er voldoende.
Wat te denken van de rondweg, de randwegen en de ontsluiting van Zenderen, de OZB, de
beruchte kruising, de oplossing voor het spoor, de Pellenhof, de tweede ontsluiting van de
Höfte. Moet er wel of niet kunstgras in Zenderen komen?
Ook persoonlijke verhoudingen kunnen een rol spelen, mensen moet wel, én goed met elkaar
door één deur kunnen.
Kiezen we voor partijen die winst hebben geboekt, kiezen we voor een brede coalitie of
vinden we een sterke oppositie belangrijk.
Voorzitter, het zijn vragen waarvan de antwoorden onder meer afhangen van hoe andere
partijen hier tegen aan kijken. GB ’90 is dan ook benieuwd naar de reacties van de andere
fracties in de Bornse gemeenteraad op de verkiezingsuitslag en welke visie daaraan is
gekoppeld.
Tot zover.

