Publiekssamenvatting Raadsakkoord Borne 2018-2022
SOLIDAIR | DUURZAAM | VERBINDEND
Het raadsakkoord beschrijft onze doelen voor de periode 2018-2022. Wensen overstijgen de (financiële)
mogelijkheden en we zullen dus keuzes moeten maken. We verhogen gemeentelijke belastingen uitsluitend
voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners.
Ons akkoord heeft drie hoofdthema’s: Solidair Borne, Duurzaam Borne en Verbindend Borne.
We vragen inwoners en organisaties om met ons mee te denken over het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken en het nemen van initiatieven vanuit ons motto:

MijnRaad2030, samen voor Borne, Hertme en Z enderen!
Thema Solidair Borne
Iedereen in Borne moet volwaardig in onze samenleving mee kunnen doen . Dat vraagt inzet van ons allemaal.
Wat willen we bereiken?
Sport, welzijn en cultuur
 Regie op samenhang tussen sport, welzijn en cultuur
 Cultuuragenda uitvoeren
 Vindbare subsidies met duidelijke voorwaarden
 Eerste fase ’t Wooldrik in uitvoering
Veiligheid en leefbaarheid
 Sluitende aanpak personen verward gedrag
 Afname woonoverlast
 Aanpak ondermijning
 Integraal veiligheidsbeleid
Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
 Iedereen doet mee naar vermogen
 Vrijetijdseconomie leidt tot groei
 Structurele rol accountmanager bedrijven
Sociaal Domein
 Vroegsignalering problematische echtscheidingen
 Meer bekendheid Sociaal Fonds
 Aandacht voor inwoners met laag inkomen
 Sociaal makelaar
Centrumontwikkeling
 Afronding project Borne Centrum
 Afronding besluit autoluw centrum
 Groene componenten in Centrum

Stimuleren burger- en
overheidsparticipatie
We hopen dat inwoners, buurten,
wijken, verenigingen, organisaties en
samenwerkende ondernemers
kansrijke initiatieven ontwikkelen die
passen binnen de ambities van ons
raadsakkoord. We willen in 2019
werken met een plan van aanpak
‘stimuleren en ondersteunen
burgerinitiatieven’ en zetten een
blanco paragraaf in het raadsakkoord
met ruimte voor dergelijke initiatieven.
Ambtelijke ondersteuning en hulp bij
het vinden van financiële
mogelijkheden horen bij de te
ontwikkelen aanpak.

Thema Duurzaam Borne
Er ligt een grote opgave op het gebied van duurzaamheid, onze doelen:
Duurzaamheid
 20% energiegebruik uit lokale hernieuwbare bronnen
 CO2 uitstoot omlaag
 Maximaal 120 kg restafval p.p.
 Duurzaamheidstoets gemeentelijk vastgoed
 Groene Poort vergroten toeristisch en recreatief aanbod, plattelandsontwikkeling en biodiversiteit
 Aanpak asbestdaken
Fietsers en voetgangers
 Fietsplan klaar
 Binnendorpsdeel F35 afgerond, inclusief onderdoorgang Bornerbroeksestraat
 Alle wijken duurzaam veilig ingericht
Elhorst Vloedbelt
 Toekomstbestendige planologische invulling, die tot stand komt op basis van zorgvuldige afweging van alle betrokken
belangen en die kan rekenen op draagvlak in de gemeenschap van Zenderen
Onderwijshuisvesting/Brede School
 Realisatie instroompunten Bornsche Maten, Reuvekamp en Stroom Esch
 Visie op integrale kindcentra in uitvoering

Thema Verbindend Borne
We leven in een complexe wereld waarin alles met elkaar samenhangt. Als gemeenteraad willen we hierin:
Bestuurlijke vernieuwing
 Optimaliseren besluitvormingsproces
 Bevorderen bewonersinitiatieven en vormen van co-creatie en coproductie
Regisserende gemeente Borne
 In 2020 evalueren waar we staan
 Koersdocument omgevingswet
 Herinrichting gemeentehuis
Serviceloket/Dienstverlening
 Samenwerking organisaties hulp, welzijn, zorg en inkomen
 In 2020 is er een fysiek, laagdrempelig, integraal serviceloket
 Digitale dienstverlening
Regionale samenwerking
 Samenwerken met behoud van eigen identiteit en 5 k’s (kosten besparen, kwaliteit behouden, kwetsbaarheid
verminderen, kansen bieden, lokale kleur versterken

De gemeenteraad van Borne, 17 mei 2018
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