Voorzitter, collega’s
Dat wij hier in Borsele in een prachtige gemeente wonen en werken is voor ons geen
nieuws. (voorzitter, burgemeester hopelijk gaat ook u dat de komende jaren zo
ondervinden)
Ons landschap, onze rust en ruimte steken positief af tegen de hectiek van de Randstad.
De werkeloosheidscijfers zijn laag, huizenprijzen kunnen de concurrentie goed aan.
Critici brengen daar tegen in dat in de Randstad wat te beleven valt. Echter, ook hier, zij
het op wat andere schaal, bruisen onze dorpen.
Als CDA voorspellen we dat de trek naar de stad gaat keren ten gunste van het
platteland. Nog onlangs wees onderzoek van het Zeeuws Planbureau uit dat minimaal
een kwart van onze jongeren die voor studie de provincie uittrekken ook weer
terugkomen.
Dat gaat om veelal hoogopgeleide mensen. De uitslag van dit onderzoek staat haaks op
de nogal makkelijk geuite kreet: Ze gaan de provincie uit en komen nooit meer terug.
Het onderzoek wijst dus anders uit.
Waarmee we maar willen onderstrepen dat het hier goed toeven is.
Collegae, vier jaar geleden begonnen we aan onze gemeenschappelijke opdracht en
verantwoordelijkheid onze gemeente te besturen.
Nu bespreken we vanavond voor de laatste keer in deze periode de kadernota.
En wat voor een!
Borsele lijkt steeds meer een financieel wonderkind kopte de Bevelands Bode.
De raadsbrede wens om met stip te stijgen op de lijst van gemeenten met minder
belastingdruk resulteert erin dat we vanuit de onderkant van het midden op de vierde
plek zijn beland zelfs op weg naar de derde. En een weerstandsvermogen waar je u
tegen zegt. Kortom een financieel kerngezonde gemeente.
In deze kadernota worden ook zaken opgeschoond zodat de nieuwe raad met schone lei
kan beginnen. Ook dat juichen we toe.
Helemaal geen kritiek, toch wel: Als CDA misten we de speerpunten en indicatoren. Ze
zouden hetzelfde zijn als bij de vorige editie en daarom niet opgenomen. Ik ben wel
jaloers op mensen met een dermate sterk geheugen dat zij deze dan zo voor de geest
kunnen halen.
We geven een tip mee om de cyclus kadernota, begroting, jaarrekening nog eens onder
de loep te nemen en dan vooral wat lay-out betreft. Nu lezen we behoorlijk wat
repeterende tekst. Dat kan beter en korter.
We lopen de programma’s even door.
Bestuur:
Het streven tot de 10% best gebenchmarkte gemeenten van Nederland te horen lezen
we graag. Ambitie moet er zijn. Daarbij komt het zogenaamde burgerpanel goed van
pas. We vinden deze manier om burgers meer te betrekken heel goed.
Het project 2030 loopt zo goed dat er een pauze moet worden ingelast in het bezoeken
van de volgende serie dorpen.
Dit om alle enthousiasme dat uit de eerste bezoeken voortkomt te kunnen verwerken.
Dat het zo goed lukt burgers en kernen in hun kracht te zetten is een helemaal des
CDA’s. Maar maak de pauze niet te lang, dat dorpen niet denken dat ze vergeten worden.
Verkeer en openbare ruimte.
Eerder is op dit domein flink geld bijgeplust. De verwachting is, zo lezen we dat daarmee
80% van de wegen kan voldoen aan kwaliteitsniveau 6 of hoger.
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We zien uit naar het nieuw beheerssysteem waardoor het kwaliteitsniveau per type
verharding specifieker bepaald kan worden. Dat lijkt ons interessant.
Waar we wel moeite mee hebben is de aanpassing van Hoofdstraat, Eendvogelstraat en
Molendijk als erftoegangsweg.
In het verleden is met name de Hoofdstraat in Ovezande al meerdere malen aangekleed
en ook weer uitgekleed.
Drempels, poortjes, blokken: neergezet en ook weer verwijderd. Het leverde totaal niks
op behalve onnodige kosten.
Als je de Molendijk zodanig gaat inrichten loop je het risico dat het sluipverkeer in de
Blikken toeneemt en de dijk niet veiliger wordt dan ze nu is.
Wat gaan we nu doen, wat moet dat kosten en waarom doen we dat; Als CDA pleiten we
voor een hele degelijke analyse waarbij nut en noodzaak aan bod komen (refererend aan
de mislukte pogingen).
Lokale economie
Dat er ruimte blijft voor uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen lezen we als CDA
graag.
Belang van regionale samenwerking is groot; kijk ook naar Campus Zeeland. Maak
verbindingen, stimuleer innovatie.
Breedband, hoewel geen core-business voor de gemeente wel zaak om ontwikkelingen
die zo snel gaan te volgen en waar mogelijk te faciliteren.
Heel belangrijk voor economische ontwikkelingen.
En hoe gaat dat nou met hagelkanonnen aflopen………………….
Meer dan 95% van de bevolking heeft er geen enkele moeite mee en toch blijft die
paarse krokodil maar door de boomgaard kruipen.
Leefbaarheid, onderwijs, cultuur, sport
Hoewel een landelijke opdracht en wij het plaatselijk niet oplossen, spreken we wel onze
zorg uit over het systeem passend onderwijs. Een mooie ideologie maar de praktijk is
weerbarstig.
Werk en inkomen.
De onderkant van de arbeidsmarkt biedt reden tot zorg.
De beschermde werkplekken van weleer zijn er niet meer. Nog slechts 30 % van de
doelgroep maakt kans op een plek bij een sociale werkvoorziening. Voor anderen wordt
een werkplek bij bedrijfsleven en overheid gezocht. Dat laatste blijkt in de praktijk veel
lastiger dan gedacht.
We lopen het risico dat een groot aantal van deze mensen uit beeld verdwijnt. Zij raken
tussen wal en schip, vallen buiten boord. En om die mensen maakt het CDA zich ernstig
zorgen.
Bij een bezoek aan de Betho werd dit probleem onderkend. Schoolverlaters zou je
moeten volgen, het fenomeen Zeeuwse participatiemarkt kan een rol spelen. Maar
bovenal zouden we als gemeenten koppen bij elkaar moeten steken. Zouden we daar als
Borsele initiatief voor kunnen nemen?
Zorg
We vallen in herhaling als we zeggen dat Borsele binnen het sociaal domein de zaakjes
op orde heeft. Maar achteroverleunen zit er niet in want Zorg om Zorg blijft altijd.
Zie de oplopende wachtlijsten bij de jeugdzorg. Dat zou niet mogen zijn en hoe gaan we
dat oplossen?
Milieu
Wat betreft het scheiden van afval ontwikkelen zich overal nieuwe initiatieven. Ook
Borsele heeft in het verleden wat stappen gezet, in Baarland is een pilot aan de gang om
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beter en meer afval te scheiden maar we hebben nog een hele slag te maken; nu nog
257 kilo restafval per persoon daar mag en moet best wat vanaf.
Hoe kunnen we dat gaan aanpakken? Hoewel we geenszins de intentie hebben de burger
zwaarder te belasten of de ritjes naar de stortplaats aan banden te leggen zijn er nog wel
slagen te maken. We kunnen de evaluatie in Baarland afwachten maar inmiddels zijn er
al zoveel succesvolle voorbeelden in den lande dat een goed vergelijk ook nu al mogelijk
moet zijn. Een stap verder op de weg naar een meer duurzame samenleving en
getuigend van geod rentmeesterschap.
Als CDA willen we daar een nieuw speerpunt van maken. Wat vinden de andere fracties
hiervan.
Eerder opperden we het coöperatieve idee van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Deze
daken bieden vele vierkante meters en dat oogt toch beter dan panelen op
beeldbepalende pandjes in onze dorpen. Als gemeente zouden we dit idee kunnen
faciliteren maar tot nu toe is daar geen werk van gemaakt.
Klimaatadaptatie wordt steeds belangrijker. Maak slimme combinaties zoals bluswater –
zoetwatervoorzieningen.
RO
Bij Dorpsvernieuwing: Wat ons betreft gaan we door met de subsidieregeling voor de
particuliere woningvoorraad. Graag zien we een nieuw overzicht van de behaald
resultaten op het gebied van dorsvernieuwing. Alles is nog lang niet opgeschoond.`
Over de algemene dekkingsmiddelen: zonder meer tevredenheid en complimenten
Bij de nieuwe wensen kunnen we ons vinden in het zgn. masterplan Nieuwdorp.
Dorpshuis-school-toegangswegen-MSP: er gaat daar echt wel wat gebeuren.
Niet zomaar een masterplan maar als CDA denken we aan een masterplan nieuwe stijl.
Klimaatadapatie zou een factor moeten zijn; duurzaamheid worden gewogen.
Energiezuinige woningen. Een hele brede aanpak, dat zou prachtig zijn. Kortom:
Hoe bereiden we Nieuwdorp voor op de toekomst.
Het zou voor ons het tweede nieuwe speerpunt mogen worden.
Ambitie en uitdaging.
Dat is toch waar we in Borsele zo graag voor gaan.
Het zou niet alleen goed zijn voor Nieuwdorp maar ook voor onze hele gemeente Borsele.
Niet stilzitten maar aanpakken.
Het zou ook goed zijn voor de benchmark en daarmee ook goed om nog meer jonge
getalenteerde mensen te trickeren na hun studie weer te terug te komen naar Zeeland,
naar Het Borsels land. Het land waar het leven goed is.
Voorzitter
Voor u de eerste kadernota, voor sommigen van ons………….nou ja wie weet.
Onze gemeenschappelijke opdracht en verantwoordelijkheid onze gemeente te besturen
zouden we nooit kunnen uitvoeren zonder al die kwalitatief goed ingevoerde ambtenaren
die in en buiten het gemeentehuis zorgen voor goede voorbereiding en begeleiding van
de te nemen besluiten.
Dank daarvoor.
Ook dank aan de leden van het college. Wederom goed werk geleverd.
En last but not least: collegae, dank voor de prettige sfeer en samenwerking.
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