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Van de voorzitter
Sinds de ledenvergadering van 7 oktober j.l. mag ik uw voorzitter zijn en
derhalve is een korte introductie van mijn kant, voor degene die mij niet kent,
denk ik op z‟n plaats.
Ik ben getrouwd met Dineke, samen hebben we twee zoons, de oudste
Peter werkt en woont in Borne, de jongste Stefan woont in Almere en werkt
in Barneveld.
Samen met Dineke heb ik een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in
ontwikkeling van innovatieve producten en toelevering aan de musea in
Europa en de bouwwereld.
Verder ben ik bestuurlijk actief bij diverse organisaties in en buiten Borne.
Mijn beweegredenen om in te gaan op het verzoek om het voorzitterschap
van GB‟90 te accepteren is, naast mijn betrokkenheid bij ons dorp, de
interesse in de politiek in het algemeen en GB‟90 in het bijzonder.
Mijn doelstelling is om leden en potentiële leden nog meer bij GB‟90 te
betrekken en de continuïteit van de partij te waarborgen.
Na de voor ons fantastische verkiezingsresultaten dit voorjaar is het zaak om
een volgende stap te zetten.
In de afgelopen maanden is er door onze fractie veel werk verzet en hebben
we op vele fronten aangetoond waarom de kiezer zo massaal op ons heeft
gestemd.
In de afgelopen maanden is er bij diverse partijen veel politieke onrust
geweest.
Wij hebben ons daarbij onderscheiden door stabiliteit en constructief - en
voortvarend beleid.
Het is duidelijk dat we de komende periode samen met andere partijen met
de reeds opgelegde en te verwachten bezuinigingen weloverwogen en
constructief dienen om te gaan, waarbij het belang van ons dorp op korte en
lange termijn als uitgangspunt dient.
Het gaat niet alleen om Borne nu, maar ook om Borne in de toekomst.
Als u vragen heeft of mee wilt denken ben ik naast onze andere actieve
leden ook voor u bereikbaar (tel. 074-2667137 –e-mail matel39@xs4all.nl)

Jan Matel
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Van de Wethouder
Na de wittebroodsweken……………
Het gaat snel, zo ben je na de verkiezingen druk met de onderhandelingen
en zo ben je al weer meer dan een half jaar in functie als wethouder. De
feestdagen zijn in zicht en december is altijd een mooie maand om even
terug te blikken op het afgelopen jaar.
Voor zover ik weet, is een terugkeer van een wethouder een gebeurtenis die
niet vaak voorkomt. In de geschiedenis van GB‟90 is het natuurlijk ook uniek.
Persoonlijk heb ik tot op heden nog geen spijt van de gemaakte keuzes en ik
hoop dat leden van GB‟90 en kiezers er net zo overdenken.
Met het College van B&W hebben we een goede start gemaakt.
Burgermeester Rob Welten en Wethouder Lex Albers kwamen uit het vorige
„kabinet‟ en Wethouder Herman Mulder en ik werden als nieuwe
collegeleden toegevoegd. Een nieuwe setting met een nieuwe „ploeg‟. In het
kader van een inwerkprogramma hebben we gelijk een aantal bijeenkomsten
gehad, waarin we met elkaar intensieve gesprekken hebben gehad over
allerlei onderwerpen. Naast een uitvoerige kennismaking ging het ook over
rolverdeling, taakopvatting en verwachtingen. Inhoudelijk spraken we over
standpunten, meningen en visies op de Bornse samenleving en een aantal
specifieke onderwerpen en dossiers. Uitgesproken is dat het
coalitieprogramma als leidraad wordt gebruikt om langs te werken omdat we
ons er goed in kunnen vinden.
Ik kan stellen dat de werksfeer in het college tot nu toe goed is. Dat meet ik
niet alleen af aan de prettige en collegiale omgang maar vooral aan de wijze
hoe omgaan met lastige vraagstukken en dossiers die wij op tafel krijgen.
Meerdere malen heb ik ervaren dat wij hier tot een gedragen en
beredeneerde besluitvorming komen, dat geeft vertrouwen voor de komende
jaren en spreekt mij zeer aan.
Ook de terugkeer na acht jaren in de ambtelijke organisatie van de
Gemeente Borne heeft mij blij verrast. Daar waar ik vele oudgedienden
dacht aan te treffen, waren er behoorlijk veel nieuwe mensen in dienst.
Veelal jonge mensen met duidelijke ambities. Met de veranderde, meer
zaakgerichte werkwijze, is het mogelijk gemaakt dat we voortvarend verder
kunnen werken. De thema‟s en onderwerpen die wij in ons
coalitieprogramma benoemd hebben, zijn belegd in de programma‟s, met
bijbehorende financiële middelen. Als College van B&W kunnen wij de
uitvoering ter hand nemen omdat we weten waarop we ons moeten richten.
Denk hierbij aan de Bornsche Maten met de Veste als centrumvoorziening,
de spoorwegproblematiek en de Groene poort. Zelf richt ik mij vooral op het
Centrumplan en industrieterrein Veldkamp/Buren. Uiteraard is onze agenda
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voor de rest gevuld met tal van afspraken met burgers, met instanties met
medewerkers, met collega bestuurders, met andere overheden en …. noem
maar op, om dagelijkse zaken en de meest uiteenlopende onderwerpen te
bespreken. In een volgende GB info zal ik eens een inkijkje in een doorsnee
werkweek beschrijven.
De komende periode staat in het licht van de takendiscussie, de
bezuinigingen en hoe werken wij verder aan onze ambities. Thema‟s zoals
“Iedereen doet mee”, “Burgerparticipatie”, “Duurzaam en Veilig” en
“Hervorming Lokale Overheid” worden verder uitgewerkt. Thema‟s die
binnen GB‟90 zeker aan de orde moeten komen en waarbij de leden zeker
een inbreng moeten hebben. Ik zal het bestuur dan ook oproepen om
hieromtrent één of meerdere ledenbijeenkomsten te organiseren. Dat sluit
mooi aan bij het proces van Herijking Toekomstvisie: “Mijn Borne 2030”, die
op dit moment in samenwerking met vele Bornse burgers wordt ingevuld.
Graag verwijs ik alle leden hiervoor naar de gemeentelijke website. Ook uw
mening wordt gevraagd en is belangrijk! Ons doel is om deze drie lijnen; de
taken discussies, de thema‟s met ambities en de nieuwe toekomstvisie te
laten samenkomen in de kaderbegroting 2012-2015, die vlak voor de zomer
van 2011 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Werk aan de winkel,
veel werk aan de winkel.
De wittebroodsweken waren snel voorbij en ik voelde me weer snel thuis en
ingeburgerd op de plek die ik acht jaar geleden verlaten had. De relatie en
rolverdeling met de fractie is rechtevoort anders, is duaal zoals ze dat
noemen. Maar menselijk gezien is het des GB‟90 en zijn ze gelukkig geen
steek veranderd. In dat opzicht ben ik enthousiast aan de slag met die zaken
waar we gezamenlijk voor staan. Met de oude garde, de nieuwe garde en
niet te vergeten het nieuwe bestuur maken we er iets moois van. De kracht
van GB‟90 is de kracht van Borne. Ik wens u fijne feestdagen en alle goeds
voor het jaar 2011.

Michel Kotteman
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Programmabegroting 2011-2014
Dinsdag 9 november werd in de raad de meerjarenbegroting 2011-2014
behandeld.
Doorgaans is de begrotingsbehandeling een klus van jewelste. Er worden
immers beslissingen genomen over het te voeren beleid voor de komende
jaren. Een van de belangrijkste onderdelen daarvan zijn de financiële keuzes
die moeten worden gemaakt. Waar wordt het beschikbare geld voor
ingezet?
Dit leidt meestal tot lange discussies, vaak gevolgd door een aantal
wijzigingsvoorstellen, ook wel amendementen genoemd. Iedere fractie heeft
immers zijn eigen voorkeuren.
Dit jaar echter, week af van datgene wat we gewend waren.
In de kaderbrief van juli 2010 had het college al aangegeven dat we een
beleidsarme periode in zouden gaan. Dat beeld had zich gaande het jaar
niet gewijzigd.
Sterker nog, vanuit Den Haag werd de berichtenstroom steeds sterker dat er
fors zou worden bezuinigd en dat dit ook zeker z‟n weerslag zou hebben op
het gemeentelijke uitgavenpatroon.
Voor het college was dit voldoende reden om een programmabegroting te
presenteren waarbij van nieuw beleid nauwelijks sprake was.
Met andere woorden; er was weinig te kiezen.
Er werden een aantal beleidsintensiveringen aangekondigd op de
onderdelen: Duurzaam en Veilig, Bewonersparticipatie, Iedereen doet mee
en de Hervorming Lokale Overheid.
Daarnaast werd er door het college slechts voor een paar beleidsvelden
extra geld gevraagd waarbij het ook nog om minimale bedragen ging.
Het ging om Verkeerseducatie, het Regionaal Platvorm
Criminaliteitsbeheersing en het Platvorm Integrale Veiligheidszorg.
Allen zaken waarvan de fractie van GB‟90 het belang ziet en dus ook mee
heeft ingestemd.
Over het armoedebeleid werd wel een stevige discussie gevoerd.
Wat was er aan de hand.
Het college vroeg voor het armoedebeleid € 400.000.- voor de jaren 2011 en
2012. Dat was een zelfde bedrag als voor de afgelopen 2 jaren beschikbaar
was gesteld.
Daarvan was echter € 140.000.- over gebleven.
Voor GB ‟90 was dat reden om, mede in het kader van de niet al te
rooskleurige financiële positie van onze gemeente, naast de overgebleven €
140.000-, vooralsnog € 60.000.- extra beschikbaar te stellen voor het
armoedebeleid in 2011. Zodat er voor dat eerste jaar € 200.000.- in de
armoedepot zat.
Een even groot bedrag als er voor 2009 en 2010 per jaar beschikbaar was.
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Eind 2011 zou er een evaluatie moeten plaatsvinden om daar te bepalen
hoe we aan het armoedebeleid voor de daarop volgende jaren invulling
willen geven.
We zouden dan meer informatie hebben en een beter inzicht in de cijfers.
Gaande de discussie kwam de wethouder met andere cijfers en gaf hij aan
erg veel moeite te hebben met het door ons gedane voorstel.
Een aantal fracties waren het met de wethouder eens en uitten in niet mis te
verstane woorden hun ongenoegen over het door GB ‟90 gedane en door de
fracties van het CDA en D ‟66 gesteunde voorstel.
De gemoederen liepen nogal hoog op zou je kunnen zeggen.
En dat, terwijl het ons slechts ging om het doelmatig inzetten van geld en het
efficiënt uitvoeren van het beleid. Niets meer en niets minder.
Uiteindelijk kwam er een tegenvoorstel van het college, wat inhield: €
200.000.- voor 2011, een evaluatie aan het eind van dat jaar waarbij het
resterende geld van de afgelopen 2 jaren naar de algemene middelen zou
gaan.
Dit voorstel werd door iedereen aanvaard.
Vastgesteld echter kon worden dat er een hoop commotie was geweest en
het college aan het einde van de rit exact hetzelfde bedrag had
binnengehaald als wij ze hadden geboden.
Ook hebben we vastgesteld dat er fracties waren die uit het armoedebeleid
politieke munt wilden slaan. Wij van GB ‟90 hebben dat als verwerpelijk
ervaren. Wat ons betreft valt dit onder de noemer “goedkope
gelegenheidspolitiek”, helaas.
Vermeldenswaard is nog dat er een motie, mede ingediend door GB 90, is
aangenomen waarin het college wordt opgeroepen een fonds in het leven te
roepen ten behoeve van de realisatie van een kunstgrasveld in Zenderen en
dat fonds vooralsnog tot een maximum bedrag van €100.000.- te voeden.
Wat verder nog opviel, was dat doordat er weinig viel te kiezen die avond,
het meer op algemene beschouwingen leek dan op een begrotingsbehandeling.
De avond was doordrenkt van technische vragen, welke eigenlijk in de
commissie gesteld hadden moeten worden. Daardoor werd het, onnodig,
toch nog 23.30 uur aleer de voorzitter de vergadering voor gesloten
verklaarde.

Jan Immerman
Fractievoorzitter
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ONDERWIJSDEBAT
Eind september heeft de gemeenteraad op eigen initiatief een kaderstellend
debat gevoerd over de toekomst van het onderwijs in de gemeente Borne.
Daaraan was een lange voorbereidingstijd vooraf gegaan. Al in november
2008 had de raad op voorstel van GB‟90 besloten een thematisch debat te
houden over onderwijs en educatie in onze gemeente. Een speciaal
ingestelde werkgroep onderwijs, waarin alle fracties waren
vertegenwoordigd, heeft vervolgens uitgewerkt waarover de raad
richtinggevende uitspraken zou moeten doen. Aan de hand van een viertal
thema‟s zou de raad dan een beeld moeten schetsen van het toekomstig
onderwijsbeleid van de gemeente Borne.
Het ging daarbij om de volgende thema‟s:
 bestuurlijke samenwerking tussen schoolbesturen en de gemeente;
 brede Schoolontwikkeling;
 spreiding van onderwijsvoorzieningen;
 wettelijke en bovenwettelijke taken in relatie tot het onderwijs
(waaronder zorg in en om de school en onderwijsachterstandenbeleid.
In een tweetal druk bezochte informatiebijeenkomsten hebben de
schoolbesturen en andere bij het onderwijs betrokken organisaties hun visie
gegeven op deze thema‟s. En erover van gedachten gewisseld met de
aanwezige raadsleden. Daarna kon de voltallige raad goed voorbereid aan
de slag op 21 september.
Er zijn een tweetal raadsbrede moties aangenomen die goed verwoorden
wat het standpunt van onze fractie is.
In de eerste motie wordt het college door de raad opgeroepen “om de
schoolbesturen te stimuleren om te komen tot gerichte samenwerking, als
eerste gericht op een gezamenlijk onderwijsaanbod in de Bornsche Maten”.
De schoolbesturen hadden tijdens de informatiebijeenkomst al laten weten
hieraan mee te willen werken. Dat is al een stap in de goede richting, omdat
de schoolbesturen hiertoe niet wettelijk verplicht zijn.
In de tweede motie wordt het college opgeroepen om:
 Voor 1 juni 2011 te komen tot een Lokale Educatieve Agenda. Daarin
zullen door de gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties
voor de periode tot 2014 afspraken gemaakt worden over wettelijke
(onder andere onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer) en
bovenwettelijk taken (waaronder logopedie en schoolzwemmen).
 Daarnaast zal het college de visie op de Brede School nader uitwerken
en deze aan de raad voorleggen.
 Met betrekking tot de spreiding van onderwijsvoorzieningen wordt het
college opgeroepen om voor 1-1- 2012 hierover voorstellen uit te
werken.
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Onze fractie heeft de afgelopen twee jaar een aanzet gegeven om het
onderwijsbeleid van de gemeente op de politieke kaart te zetten. Daarom
zijn we blij met de gemaakte afspraken.
Wij zullen een en ander nauwgezet blijven volgen. In dat kader is het van
belang nog te vermelden dat de raad zich binnenkort moet uitspreken over
een projectvoorstel met betrekking tot de ontwikkeling van de Veste in de
Bornsche Maten.
We houden u op de hoogte!

Rita Vingerling
Fractielid

Een beetje nieuw…
Tijdens de afgelopen ledenvergadering is niet alleen een nieuwe voorzitter
voor het bestuur van GB‟90 benoemd, maar is het GB-bestuur ook
aangevuld met ondergetekende.
Even voorstellen: mijn naam is Ellie Verschoor, ik ben sinds de oprichting
van GB‟90 lid van de partij en heb GB‟90 twee periodes in de gemeenteraad
vertegenwoordigd.
Sinds 1986 woonachtig in Borne, 3 zoons (waarvan al 2 het huis uit) en
werkzaam als loopbaanadviseur bij Regio Twente.
Binnen het bestuur van GB‟90 ben ik dus een beetje nieuw, maar de sfeer
binnen de partij, zowel fractie als bestuur, is mij vertrouwd.
Ik hoop in de komende jaren te helpen GB‟90 als partij gezond en levendig
te houden.

Ellie Verschoor
Bestuurslid
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De Bornse politieke arena ná 3 maart 2010.
Op 3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest.
Iedereen weet wat daar is uitgekomen voor Borne en GB‟90.
De 19 raadszetels zijn als volgt verdeeld:
GB‟90: 7 zetels
VVD: 2 zetels
CDA: 5 zetels
D‟66: 2 zetels
PvdA: 3 zetels
Als grootste partij nam GB‟90 het initiatief bij de (in)formatie.
Na de onderhandelingen is een coalitie gevormd van GB‟90, CDA en PvdA.
Die uitkomst had enerzijds te maken met de wethouderskandidaten, en
anderzijds met de wijze waarop partijen in de verkennende besprekingen en
daarop volgende onderhandelingen stonden.
Destijds (maart 2010) waren er al geluiden dat Martin Velten (lijsttrekker
CDA) zich mogelijk niet zou kunnen vinden in de wijze waarop het CDAbestuur met hem is omgegaan voor en na de verkiezingen.
In de zomer bleek dat lijsttrekker en fractievoorzitter Gerard Jager van de
PvdA een nieuwe baan niet kon verenigen met zijn pas aanvaarde functie
als raadslid.
Na de zomer van 2010 werd steeds duidelijker dat Martin Velten zich zou
afscheiden van het CDA. Achteraf is gebleken dat Martin Velten al vanaf
maart 2010 bezig is geweest met het oprichten van een nieuwe partij. Wat
een ieder daarvan vindt laat ik aan het oordeel van een ieder zelf over. Met
deze afsplitsing werd de coalitie teruggebracht tot 14 zetels.
Onmiddellijk na de afsplitsing van Martin Velten van het CDA waren er
geruchten dat Henk van de Berg (PvdA) zich wellicht zou voegen bij de
nieuwe partij van Martin Velten. Zélf heeft Henk van de Berg dat (o.a. in de
pers) ontkent.
Edoch, na enkele weken maakte ook Henk van de Berg, ondanks zijn
eerdere ontkenningen, bekend, zich los te maken van de partij voor welke hij
tijdens de verkiezingen op de kieslijst had gestaan (PvdA) om zich aan te
sluiten bij de partij van Martin Velten, inmiddels aangeduid met de naam
“Borne-nu”.
De raadszetel die Henk van de Berg mee heeft genomen naar Borne-nu,
was in eerste instantie d.m.v. loting toegevallen aan Bram Donkers. Die
loting was (zoals voorgeschreven in de kieswet) noodzakelijk omdat na
lijsttrekker Gerard Jager en de d.m.v. voorkeursstemmen gekozen Lex
Albers, Henk van de Berg en Bram Donkers exact evenveel stemmen
hadden gekregen. Na intern overleg binnen de PvdA heeft Bram Donkers
alsnog zijn zetel gelaten aan Henk van de Berg. Door het wethouderschap
van Lex Albers, werd Benno Kamp het derde raadslid van de PvdA.
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Het past ons van deze plek niet te oordelen over de gang van zaken m.b.t.
het afscheiden van Henk van de Berg van de PvdA. Ik kan me echter
voorstellen dat, indien het bestuur van de PvdA deze move van Henk van de
Berg zouden kunnen hebben voorzien, het overleg over het afstaan van de
zetel door Bram Donkers wellicht een andere uitkomst zou hebben gehad.
Het bestuur en de fractie van GB‟90 hebben zich op geen enkele wijze
bemoeid met de interne problemen bij het CDA en de PvdA. Wel vinden wij
dat de politiek in het algemeen en de coalitie in het bijzonder niet gebaat is
bij dergelijke ontwikkelingen.
Wat betekent Borne-nu voor GB‟90?
Martin Velten en Henk van de Berg hebben aangegeven de politiek meer
van uit een lokale visie te willen bedrijven. Dat is vanaf haar oprichting het
spectrum van GB‟90.
Waarom hebben beide heren dan niet gevraagd of ze zich mochten
aansluiten bij GB‟90 is in dat opzicht een gerechtvaardigde vraag.
In persberichten gaven zij aan GB‟90 een ingedutte ondernemerspartij te
vinden. GB‟90 maakt al 20 jaar op constructieve en geciviliseerde wijze deel
uit van de gemeenteraad van Borne. De wijze waarop Martin Velten en Henk
van de Berg politiek bedrijven is niet de onze. Herkenbaar is dan ook dat nu
reeds wordt afgegeven op een partij als GB‟90 die niets van doen heeft
gehad met de strubbelingen die beide heren in hun respectievelijke partijen
tegen zijn gekomen. GB‟90 gaat altijd uit van eigen kracht en weigert andere
partijen op hun vermeende zwaktes aan te spreken. Daarbij zijn kwalificaties
als ingedut en ondernemerspartij volledig misplaatst en uit de lucht
gegrepen.
GB‟90 is en blijft de lokale partij voor álle Bornenaren; grote en kleine
ondernemers, arme en rijke inwoners, ouderen en jeugd. Jammer voor
Borne-nu.
Op welke wijze de raadsleden van Borne-nu het mede door hen
ondertekende coalitieakkoord respecteren moeten we afwachten.
Ik ben echter van mening dat versplintering binnen de politiek niet altijd een
goede zaak is.
Bovendien staan wij als Borne voor zware (bezuinigings-) opgaven. Ik denk
dat een sterk bestuur er toe kan bijdragen om op een verantwoorde wijze
door die zware tijden te komen.
Het bestuur en fractie van GB‟90 heeft er alle vertrouwen in dat de huidige
coalitie van GB‟90, CDA en PvdA met in totaal 13 zetels die zware taak
aankan.

Wim Roetgerink
Fractielid
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Asiel Zoekers Centrum Azelo.
GB‟90 staat voor een lastig vraagstuk. Meegaan met de plannen van het
COA of de eigen zienswijze volgen. De zienswijze die gebaseerd is op
verzamelde informatie van betrokken partijen, rapporten van experts en
ervaringen.
Een zorgvuldig opgebouwd proces ligt hier aan ten grondslag. Fractieleden
van GB‟90 hebben zich al geruime tijd laten informeren tijdens presentaties
van het COA. Afgelopen winter is een maquette van het nieuw te bouwen
centrum getoond.
Als partij zijn we van mening dat nieuwbouw moet plaats vinden. De woonen leefsituatie van vluchtelingen in Azelo is onder de maat. De kamers
hebben een te klein oppervlak, de keukens en de sanitaire ruimte zijn sterk
verouderd. De oude gangen en trapportalen in het hoofdgebouw moeten in
het kader van brandveiligheid verbeterd worden. Het pand heeft binnen een
trieste uitstraling veroorzaakt door achterstallige onderhoud.
We begrijpen dat door deze neerslachtige sfeer de gemoedstoestand van de
vluchtelingen beïnvloed kan worden. Ook de te kleine leefruimte kan tot
problemen leiden tussen mensen van verschillende landen van herkomst.
Vooral bij mannen afkomstig uit Somalië, Afghanistan, Iran en Irak levert het
te kleine onderkomen spanningen op. Er verblijven 375 mensen, in afwachting op een verblijfsvergunning, op het geringe grondoppervlak, in het AZC.
Ter vergelijking; in Azelo wonen 220 mensen.
Het AZC valt onder de gemeente Borne. Het college heeft derhalve in de
contacten met het COA aangegeven akkoord te gaan met de nieuwbouw
van het complex. Het COA geeft aan dat nieuwbouw alleen mogelijk is als
het inwoneraantal van 375 naar 550 wordt uitgebreid. Het college bij monde
van Lex Albers gaat hiermee akkoord. En hierin ligt nu de crux.
De problematiek is deze zomer in de commissie inwoners besproken. Daar
hebben diverse insprekers, waaronder omwonenden, hun zegje gedaan.
Vervolgens is het collegevoorstel in de gemeenteraad aan de orde geweest.
Daarin heeft GB‟90 verklaard dat nieuwbouw noodzakelijk is, akkoord te
gaan met de herziening van het bestemmingsplan en er een goede
afspraak is gemaakt t.a.v. de mogelijke leegstand. Bij leegstand, na bv. 15
jaar wordt het pand niet gebruikt voor detentieachtige activiteiten.
De fractie vindt het jammer dat de Bornse scholen geen leerlingen vanuit het
AZC opvangen. Het is een uitgelezen kans om kinderen al jong in de Bornse
samenleving te laten integreren.
De Bornse jeugd leert ook te kijken buiten haar bekende wereld en grenzen.
Ook is aandacht voor de verlichting rondom het AZC. Doch de mobiliteit
richt zich niet alleen op de Bornebroeksestraat. Ook het deel van de
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Kuipersweg dat langs het AZC loopt wordt gebruikt door menigeen. GB‟90
vraagt daar ook aandacht voor.
GB‟90 heeft moeite met het beoogde toekomstige inwonersaantal van 550.
Bedrijfseconomische aspecten voeren bij het COA de hoofdtoon. Doch er
zijn geen gegevens gepresenteerd die inzicht bieden in de bedrijfsvoering.
En waar blijven de menselijke aspecten?
Wat is verantwoord voor het bieden van een thuis en voor de omgeving?
Wij, de fractie van GB‟90, zijn van mening dat het huidige aantal van 375
inwoners meer garantie geeft voor een leefbare omgeving.
Uit reacties van deskundigen en uit onderzoeken is gebleken dat de opvang
van asielzoekers in een kleinschalige setting geboden moet worden.
De kans op psychische en fysieke klachten nemen toe voor mensen met
problemen, trauma‟s, zonder bekende culturele context, als zij op een
relatief klein gebied met velen wonen.
Een gemengde gemeenschap, gezinnen met kinderen en alleenstaanden,
zorgt voor minder druk als in een eenzijdige leefgemeenschap.
GB‟90 hecht veel waarde aan de uitspraak dat mensen in een kleinschalige
leefgemeenschap zich meer thuis voelen, zich beter kunnen ontplooien en
gezonder blijven.
Integratie is voor deze groep en voor de Bornse samenleving van belang.
Om de integratie te bevorderen vinden wij het belangrijk dat zij volledig
gebruik kunnen maken van de Bornse voorzieningen, net zoals de Bornse
burgers.
GB‟90 wil een verantwoorde keuze maken voor de bewoners van het AZC
en de Bornse bevolking.
Uiteindelijk trok het college de voorliggende bestuursovereenkomst in. Om
vervolgens enkele weken later het onderwerp wederom in de commissie
inwoners aan de orde te stellen.
Onlangs heeft het COA in de commissie een presentatie verzorgd. Het
accent lag op uitleg van de bedrijfsvoering en de aanpak van het borgen van
de veiligheid. In een besloten deel van de vergadering werden exploitatie
cijfers getoond. Hiermee onderbouwde het COA het plan om 550 inwoners
in het complex te huisvesten.
Begin december hebben twee fractieleden nogmaals het AZC bezocht om
extra achterinformatie in te winnen.
In de gemeenteraadsvergadering van 14 december valt het finale
besluit.

Yvonne Denekamp
Fractielid
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Woonvisie Borne 2010-2014
De gemeente Borne heeft de komende jaren tot voorbij 2020 een omvangrijk
woningbouwprogramma waarvan een groot deel in het uitbreidingsgebied
Bornsche Maten wordt ontwikkeling.
Deze bouwopgave is mede bepaald op grond van afspraken op
verschillende overheidsniveaus.
De visie gaat uit van een zestal beleidsdoelstellingen:
• streven naar een gedifferentieerde leeftijdsopbouw van de bevolking
• inspelen op de toegenomen diversiteit van de kwalitatieve
woningvraag
• aandacht voor specifieke doelgroepen als ouderen en
zorgbehoevenden
• voldoende mogelijkheden voor de lagere inkomensgroepen
• voldoende mogelijkheden voor doorstromers( met een hoger inkomen)
• Bornsche Maten centraal bij invullen van deze beleidsdoelen
De woningmarkt is sterk veranderd. Zowel landelijk als regionaal neemt de
bevolkingsgroei af en verandert de samenstelling van de bevolking; de
vergrijzing neemt toe, het aantal personen per huishouden blijft nog even
dalen en het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe.
Belangrijk is de bereikbaarheid van de woningmarkt voor starters zowel in de
huur- als de koopsector. Er moeten voldoende betaalbare woningen
beschikbaar zijn voor de lagere inkomens.
Ook voor jongeren dient passende woonruimte beschikbaar te zijn.
Ter stimulering heeft de gemeente Borne een z.g. starterlening voor starters
op de koopmarkt beschikbaar gesteld.
Voor de kerkdorpen Zenderen en Hertme is in de visie bepaald dat deze
dorpen hun eigen karakter en identiteit behouden. Wel is er ruimtelijke
ontwikkeling voor deze dorpen.
Tot zover in het kort de inhoud van de woonvisie Borne.

Bornsche Maten
De oorspronkelijke prognosecijfers betreffende de bouwproductie zijn
bijgesteld.
Dit is een gevolg van de economische ontwikkelingen. Toch zien wij een
positieve ontwikkeling betreffende de bouwproductie.
Inmiddels is voor de eerste termijn scholenbouw gerealiseerd.
Binnenkort wordt het onderzoek opgestart naar de centrale plek de Veste,
gericht op scholenbouw en voorzieningen zoals winkels, medische zorg etc.
Ter stimulering van de woningbouw heeft de gemeente Borne een z.g.
starterlening voor starters op de koopmarkt beschikbaar gesteld.
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Naast sociale woningbouw is de particuliere woningbouw goed op gang
gekomen.
De verwachting is dat de bouwproductie de komende tijd een positief beeld
vertoont.
Toch is het aan te bevelen stimuleringsmaatregelen nader te onderzoeken.

Buren/Veldkamp industriegebied
Een gebiedsontwikkeling als gezamenlijk plan van Hengelo en Borne.
De tunnel is inmiddels gerealiseerd en naar de Zuidelijke bandweg ter
verdere ontsluiting van het industriegebied wordt nadere studie gedaan.
De huidige recessie is sterk van invloed op de ontwikkeling van
industriegebieden. Dat is niet alleen van toepassing voor Borne maar ook
landelijk en regionaal is deze tendens waar te nemen.
Toch moeten wij niet bij de pakken neer gaan zitten.
Hier passen stimuleringsmaatregelen:
• gronden in erfpacht geven
• nieuwe maatregelen ontwikkelen
Wij zien toch een licht herstel.
Nieuwe werkgelegenheid kan ook een stimulerende werking hebben voor de
woningbouw.
De komende periode wordt een nader onderzoek gedaan naar de
stimuleringsmaatregelen om de vestiging van bedrijven op gang te krijgen.

Ton Geerdink
Fractielid
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Het Spoor
Dit jaar heeft onder andere in het teken gestaan van de spoorwegperikelen.
Een toename tot zo‟n 80 goederenbewegingen per etmaal over het Twentse
spoor.
Dit gegeven heeft veel los gemaakt in de Bornse samenleving. Om iedereen
op de hoogte te houden, heeft GB‟90 eind 2009 een eigen “spoorwebsite”
gelanceerd, te weten www.spoorberichten.nl.
De afgelopen periode zijn 56 spoorberichten op deze site geplaatst. In juni
2010 riep GB‟90 het College op om de Bornse samenleving over de
spoorontwikkelingen te informeren. Dit heeft onder andere geleid tot de
voorlichtingsavond in het Rabotheater te Hengelo, onder regie van de Regio
Twente.
Om de omwonenden van het spoor te wijzen op de kabinetsplannen en de
gevolgen daarvan, zijn twee postkaartacties door GB‟90 opgezet.
Met de eerste actie (3000 kaarten) in februari hebben de kiezers kennis
kunnen maken met de spoorstandpunten van GB‟90. De tweede actie, met
4200 kaarten, was om belanghebbenden uit Borne te wijzen op de
voorlichtingsavond in Hengelo. Deze laatste actie heeft er toe geleid dat het
Rabotheater in Hengelo tot de laatste stoel bezet was.
In de loop van het jaar heeft de fractie een constructief gesprek gevoerd met
de verantwoordelijke Wethouder, de heer Mulder. Veel aspecten over het
spoor zijn in dit gesprek over tafel gegaan en het college is met de
spoorberichten van GB‟90 aan de slag gegaan. Zo heeft Wethouder Mulder
in het derde kwartaal de regio Twente vertegenwoordigd in het
rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie in Den Haag.
Ondergetekende heeft in het afgelopen jaar, namens de fractie, de
vergaderingen van het Regionale Overleg Noordelijke Aftakking (Rona)
bijgewoond. Daar zijn ook de standpunten van GB‟90 ingebracht. Rona is
een overkoepelende organisatie die de belangen van de bewoners aan het
spoor van Arnhem tot Oldenzaal vertegenwoordigt. Ik zal komende maanden
ook deelnemen aan de brainstormsessies van Rona. In deze sessies, de
eerste is op 7 december aanstaande, zal het plan van aanpak voor de
komende periode vorm krijgen.
Dit alles heeft er uiteindelijk toe bijgedragen dat het kabinet nog eens alle
mogelijk- en onmogelijkheden aangaande het goederenvervoer onder de
loep gaat nemen. Het plan hiervoor zal in het voorjaar van 2011 op de plank
liggen en de uiteindelijke besluitvorming aangaande het goederenvervoer
per spoor, zal om en nabij april 2012 plaatsvinden.
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We kunnen dus niet rustig afwachten. GB‟90 blijft zich ook op dit gebied
inzetten om de leefbaarheid in Borne te waarborgen. We zullen de lokale
maar ook de regionale bestuurders op hun verantwoordelijkheden blijven
wijzen.

Jan Huizinga
Fractielid

In Borne sta je niet alleen als Mantelzorger
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO, in
werking getreden.
De WMO is een brede, decentrale participatie wet die tot doel heeft zoveel
mogelijk mensen, jong en oud,gehandicapt en niet gehandicapt, autochtoon
en allochtoon met en zonder problemen, te laten meedoen in de
samenleving.
In het kader van de WMO is iedere gemeente verplicht elke 4 jaar een plan
op te stellen waarin ze aangeven hoe zij invulling en uitvoering willen geven
aan maatschappelijke ondersteuning.
Er zijn negen prestatievelden, in prestatieveld 4 is vastgelegd dat de
gemeente ondersteuning moet geven aan mantelzorgers en vrijwilligers.
Er zijn in Borne 2870 inwoners die Mantelzorg verrichten. Een deel daarvan
ca 240 mantelzorgers zijn overbelast.
Mantelzorger ben je niet dat overkomt je.
Wanneer je een kind, partner, ouder, familielid of kennis langdurig en
minstens 8 uur per week verzorgd, dan mag je jezelf mantelzorger noemen.
Vaak denken mantelzorgers, dit doe je toch voor elkaar, je weet gewoon niet
beter.
Dat neemt niet weg, dat het soms heel zwaar kan zijn.
Vooral de jonge mantelzorger is een verborgen groep binnen de zorg. Een
kwart van de jeugd groeit op met ziekte en zorg thuis.
Kinderen die opgroeien met een ziek gezinslid nemen vaak zorgtaken op
zich of maken zich ongerust over de thuissituatie.
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Dit kan tot stress of/en emotionele overbelasting of tot lichamelijke klachten
lijden, zij kloppen niet aan bij de hulpverleners en hun problemen worden
niet snel herkend.
Er is in de gemeente Borne veel aandacht voor mantelzorgers. Zo is er in
november jl. een feestavond voor de mantelzorgers georganiseerd.
Tevens kunnen mantelzorgers als blijk van waardering een
Mantelzorgcompliment ontvangen ter waarde van € 250. Het WMO loket
verschaft hier informatie over.

Ans Westerhoff
Fractielid

GB’90 wenst iedereen een gezond en gelukkig 2011
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Fractie GB’90
Jan Immerman
j.immerman@hetnet.nl
Fractie voorzitter

Vijverlaan 4

2672870

Wim Roetgerink
wroetgerink@home.nl

Oude Deurningerstraat 4 2668309

Rita Vingerling
rbmail@wxs.nl

Bornerbroeksestraat 61

Yvonne Denekamp
y_denekamp@hotmail.com

Ringoven 5

2666206

Ton Geerdink
ton.geerdink@hetnet.nl

Benthemstraat 5

2661728

Jan Huizinga
jhuizinga@home.nl

Pinksterbloem 23

2666159

Ans Westerhoff
ans.westerhoff@hetnet.nl

Oude Almeloseweg 30

2662030
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Iedere dinsdag morgen
van 10.30 tot 12.00 u.

“Inloop uur”
U bent van harte welkom!
Behalve tijdens schoolvakanties!
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