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Procesbrief

Geachte leden van de raad,

Eind januari heeft het college uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen en gewenste resultaten voor de 
rest van deze raadsperiode. Ons vertrekpunt daarbij was wat ons als samenleving, gemeenteraad en 
college bindt: de toekomst van de Bornse gemeenschap en de opgaven waar we samen voor staan.

Wat ons bindt
Borne, het kloppend hart van Twente, is een groeigemeente waar mensen graag blijven of komen wonen 
en ondernemers volop kansen zien. Inwoners van Borne, Hertme en Zenderen wonen en leven in een 
gemeente waarin gemeenschapsgevoel en noaberschap hoog in het vaandel staan. Aan ideeën en 
creativiteit, die in onze dynamische dorpen en wijken volop aanwezig is, wordt waar mogelijk ruimte 
gegeven.

De gemeente is en wil volop onderdeel zijn van de ontwikkelingen. Het welzijn en welbevinden van 
inwoners, ondernemers en andere betrokkenen staat voorop bij keuzes die aan de orde zijn. Daarom blijft 
de gemeente investeren in zaken die daar recht aan doen én kansen scheppen voor de toekomst: van 
gezondheid tot onderwijs en van goede infrastructuur tot duurzame leefbaarheid. Goede voorzieningen 
moeten voor iedereen bereikbaar zijn en evenwichtig verdeeld blijven over de wijken en dorpen. Bestuur 
en organisatie van de gemeente veranderen mee om goed toegerust te zijn voor de toekomst. Een diepte- 
investering die moet leiden tot een gezonde (financiële) basis en versterking van professionaliteit.

Wie in Borne woont, werkt of recreëert voelt dat er oog en oor is voor de dingen die de mensen raken. 
Borne, een karaktervolle gemeenschap met een ondernemende blik op de toekomst!

Proces
Vorig jaar, bij de algemene beschouwingen, heeft u uitgesproken om te blijven uitgaan van een 
zelfstandige en financieel gezonde gemeente die blijft investeren in de toekomst van de Bornse 
gemeenschap. Tegelijkertijd constateerde u een aantal onzekerheden waaronder de gevolgen van de
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coronacrisis voor onze gemeenschap. U heeft besloten om het raadsakkoord beperkt af te ronden, de 
basis op orde te brengen en de ambities (Verbindingsweg, 't Wooldrik, Onderwijshuisvesting, Voormalig 
azc en Huisvesting bestuur en organisatie) opnieuw tegen het licht te houden.

Vanuit ons gezamenlijke beeld van de toekomst van de Bornse gemeenschap en de afspraken die wij 
vorig jaar maakten, hebben wij het volgende proces voor ogen. De periode voor het zomerreces willen wij 
benutten om de ambities tegen het licht te houden en eventueel aanvullende besluiten te nemen. De 
resultaten hiervan verwerken we in de kaderbrief 2022. Na het zomerreces leggen we de nadruk op het 
afronden van het raadsakkoord en voorbereiden van de overdracht voor de volgende raadsperiode. Zowel 
voor als na het zomerreces gaan we door met het op orde brengen van de basis van de organisatie.

Planning tot het zomerreces
Voor de ambities hebben wij dit proces geconcretiseerd in een planning. Daarbij is voorzien in meerdere 
informatieavonden over de afzonderlijke ambities en wordt eind maart, voorafgaand aan de besluitvorming 
in april en mei, voorzien in een integraal financieel beeld. Voor het afronden van het raadsakkoord en de 
basis op orde volgen we de agenda van de gemeenteraad en de gemaakte afspraken binnen het 
programma organisatie.

25-29 maart - Ambtelijke toelichting fracties Integraal financieel beeld incl. ambities
(optioneel)
30 maart - Informatiebijeenkomst 
30 maart - Politiek beraad

Integraal financieel beeld incl. ambities 
Integraal financieel beeld incl. ambities

6 april - Politiek beraad 
20 april - Raadsvergadering

Maria Mediatrix (voormalig azc) - raadsvoorstel 
Maria Mediatrix (voormalig azc) - raadsvoorstel

23 februari - Informatiebijeenkomst 
6 april - Politiek beraad 
20 april - Raadsvergadering

Huis van Borne - scenario’s 
Huis van Borne - raadsvoorstel 
Huis van Borne - raadsvoorstel

Begin maart
13 april - Informatiebijeenkomst 
11 mei - Politiek beraad 
25 mei - Raadsvergadering

Openbaarmaking scenario’s 
't Wooldrik - scenario’s 
’t Wooldrik - raadsvoorstel 
’t Wooldrik - raadsvoorstel

25 februari - Informatiebijeenkomst 
13 april - Informatiebijeenkomst 
11 mei - Politiek beraad 
25 mei - Raadsvergadering

Totaalvisie infrastructuur - scenario's 
Totaalvisie infrastructuur - scenario’s 
Totaalvisie Infrastructuur - raadsvoorstel 
Totaalvisie Infrastructuur - raadsvoorstel

22 juni - Politiek beraad Kaderbrief 2022-2025 - raadsvoorstel
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29 juni - Raadsvergadering Kaderbrief 2022-2025 - raadsvoorstel

Wij verwachten dat raad en college met dit proces hun rol goed kunnen vervullen en dat de planning 
haalbaar is. Mochten er redenen zijn om de planning aan te passen dan horen wij dat graag van u, zodat 
wij in overleg tot een nog betere procesplanning kunnen komen.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders, 
de secretarjsr''/7 de burgemeester,

.H.R. Pierikŕ Kgjete
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