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Solidariteit
Als solidariteit inhoudt dat wij solidair zijn met ieder. Kan dat, ook als je heel
verschillend denkt? Bijvoorbeeld over wel of niet vaccineren. Ja, dat kan. Want
solidair wil zeggen dat je de mens respecteert OOK al is zijn visie geheel anders dan
de jouwe. Solidair wil zeggen dat je binnen het democratisch kader met menselijke
waardigheid met elkaar omgaat. Als je slechts solidair bent met gelijkgezinden, dan
is dat wel erg goedkoop”.

Vertrouwen
“Vertrouwen houdt in dat je een roestvrijstalen vertrouwen hebt in de mogelijkheid
van de mens. Dat uiteindelijk elk mens weet dat zijn geluk groter is wanneer allen
gelukkig zijn. Dat wat hij nastreeft voor zichzelf, in principe iedereen toewenst; wat
de economische of maatschappelijke omstandigheden ook zijn, voor iedereen een
goed leven is weggelegd. En dat individuele inspanning de politiek DAAR (mede)
verantwoordelijk voor is.

Albert Kamphuis, Borne
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Wat heeft de SP Borne in deze raadsperiode concreet bereikt?
Sociaal



Vrijstelling voor giften voor dagelijkse levensbehoeften voor inwoners in de bijstand.
Dankzij het initiatief van de SP-fractie Borne is het college met een motie opgeroepen
uitvoering geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap of chronische
ziekte en daarvoor een inclusie agenda opstellen;

Wonen


De nieuwe WOZ-waarde meting is op initiatief van de SP kritisch onder de loep
genomen. Hierdoor hebben meer inwoners bezwaar aangetekend en hebben bezwaren
tot meer correcties geleid.

Veilige en schone leefomgeving



Onze initiatieven voor samenwerking van actiegroep, dorpsraad en oppositie van raad
en staten hebben de verkeersproblemen in Zenderen dichterbij een oplossing gebracht.
Het Bornse bestuur staat dankzij de vasthoudendheid van de SP niet meer geheel
afwijzend tegenover ondertekening en uitvoering van het Schone Lucht akkoord.

Duurzaamheid en energie
 Op initiatief van de SP-fractie Borne zijn in april twee moties aangenomen bij de
vaststelling van de regionale energiestrategie, namelijk een pleidooi voor Twentse
samenwerking bij de eventuele plaatsing van windturbines en een nadrukkelijk pleidooi
om tot aanscherping van uitgangspunten en beleidsregels voor de 50% lokaal
eigendom bij grootschalige energie opwek.
 In het voortraject van de vaststelling van de regionale energiestrategie heeft ons
pleidooi voor meer aandacht in de nota voor de ontwikkeling van waterstof als
energiedrager en energiebron gehoor gevonden bij de stuurgroep Twente.

Cultuur
 De SP-fractie heeft zich fel gekeerd tegen de bezuinigingen op het Kulturhus. Dat paste
niet bij de visie Mijn Borne 2030.
 Daarnaast zijn we in de raad blijven pleiten voor afronding van de cultuuragenda van
2019 en het actualiseren van het cultuurbeleid. Eind 2021 is uiteindelijk met een
amendement een toezegging afgedwongen.

En voor het overige….
 Hebben we actie ondernomen voor groot onderhoud in een deel van de Vogelbuurt en
het bevriezen van de huren van sociale huurwoningen.
 Heeft de SP-fractie zich bij herhaling sterk gemaakt voor:
 meer betaalbare woningen voor lagere en middeninkomens;
 echte openheid, zoals in het dossier voormalig AZC;
 zorgvuldig financieel beleid;
 professioneler bestuur en het versterken van het imago van college en raad.
Een betrouwbare overheid is voor de SP Borne een belangrijk speerpunt.
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Wat wil de SP Borne in de komende raadsperiode bereiken?


Een betrouwbare overheid

Waarom?
In de afgelopen raadsperiode is het vertrouwen van inwoners in hun gemeente(bestuur)
gedaald, zo bleek uit de enquête “Waar staat je gemeente”.
Inwoners laten op verschillende manieren een duidelijk kritisch geluid horen over gebrek
aan professionaliteit van college en raad.
De SP Borne vindt dat het lokale bestuur eerlijkheid en openheid moet uitstralen,
voorbeeldgedrag moet laten zien en zich bewust moet zijn van de rol van
volksvertegenwoordiger of bestuurder. Inwoners moeten zich gehoord en begrepen
voelen.

Hoe?
Door meteen na de verkiezingen te beginnen met een gesprek over een raadsakkoord op
hoofdlijnen en niet opnieuw te kiezen voor een dichtgetimmerd akkoord. Door voor een
akkoord op hoofdlijnen te kiezen, krijgen de raadsfracties meer ruimte voor
meningsvorming en discussie in het besluitvormingsproces. Dat komt volgens de SP de
kwaliteit van de raad ten goede.
De SP-fractie heeft in de afgelopen jaren in de raad een aantal keren gepleit voor
zelfreflectie en nadenken over gewenst imago. Helaas was hiervoor weinig draagvlak te
vinden. Wij blijven ons ook in de komende raadsperiode verzetten tegen politieke
spelletjes, gebrek aan openheid en inconsequent beleid.
De SP staat voor een eerlijke overheid, want dat is de basis voor vertrouwen in de
politiek. Daarom heeft Borne een sterke SP nodig!



Betaalbaar wonen voor jongeren, ouderen en starters

Waarom?
Wonen is een eerste levensbehoefte. Woningen zijn om in te wonen en niet om in te
beleggen.
De Bornsche Maten in Borne is een grote, populaire nieuwbouwwijk met 2300 te bouwen
woningen, waarvan de derde fase bijna gereed is (ongeveer 1500 woningen gebouwd),
maar waar het aantal sociale huurwoningen slechts 6% bedraagt. Door sterke
prijsstijgingen behoren ook de starterswoningen van 5 jaar geleden al tot het duurdere
segment. Jongeren, ouderen met een laag inkomen of alleenstaanden in beide groepen,
hebben niet of nauwelijks toegang tot deze wijk. Ook elders in Borne is kleinschalige
nieuwbouw voor deze groepen niet beschikbaar. Sommige inwoners voelden zich
genoodzaakt uit te wijken naar elders in de regio.

Hoe?


Stimuleren van nieuwe woonconcepten, die goedkoper wonen mogelijk maken, zodat
oudere huurders en woningeigenaren betaalbaar kleiner kunnen gaan wonen, in een
appartement of in een huis met een tuintje. Dat zal doorstroming bevorderen.
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Semipermanente kleinschalige bouw voor de opvang van statushouders en andere
inwoners die om urgente redenen snel een ander huis nodig hebben.
Een zelfbewoningsplicht instellen voor koopwoningen. Het blijkt dat voor sociale
huurwoningen na doorverkoop een veel hogere huurprijs wordt gevraagd.
Vrijkomende gebouwen, bijvoorbeeld scholen, een nieuwe bestemming geven, zoals
een zorgbuurthuis
De gemeente grond in bruikleen geeft, of met erfpacht beschikbaar stelt aan de
woningcorporatie, om zo de bouwkosten te drukken en de huur laag te houden.



Geen marktwerking in de zorg

Waarom?
Geld voor zorg en ondersteuning moet ook daaraan worden besteed. Daar hoort geen
winstdoel bij. Daar horen wel betrouwbare zorgorganisaties bij, die de kwaliteit van hun
dienstverlening waarborgen en medewerkers zekerheid en passende beloning bieden.
Het regelen van zorg en ondersteuning, alsook het onderhouden van contacten met
verschillende zorgverleners, vooral in de jeugdhulp, wordt vaak als ingewikkeld ervaren.

Hoe?







Zoeken naar alternatieven voor de aanbesteding van huishoudelijke ondersteuning;
Eén gezin, één plan en één regisseur in zorg en ondersteuning voor jeugd en jongeren,
zodat voorkomen worden dat hulpverleners/zorgorganisaties op elkaar gaan wachten
of geen verantwoordelijkheid gaan nemen door naar elkaar te verwijzen;
Kleinschalige zorgbuurthuizen voor ouderen, zodat ouderen in eigen wijk of dorpskern
kunnen blijven wonen.
Strengere toetsing van de kwaliteitseisen bij zorgaanbieders om zorgfraude te
voorkomen.

Klimaatrechtvaardigheid

Waarom?
Onder klimaatrechtvaardigheid verstaan wij bij de SP dat bij alle besluiten over
duurzaamheid en energie, zoals woningisolatie, zon op dak, warmtenet, windmolens of
zonneparken, de lusten en lasten eerlijk moeten worden verdeeld.
Inwoners met een modaal of laag inkomen moeten beter gebruik kunnen maken van
subsidies voor het energiezuinig maken van hun woning. De noodzakelijke investering mag
niet hoger zijn dan de besparing op energielasten.
Bij de aanleg van zonneparken of zonnevelden of het plaatsen van windturbines moeten
gemeenten in Twente samenwerken en niet elkaar tegenwerken. Zonneparken en
windmolens moeten geen winstobject worden voor grote investeerders; de lokale
bevolking moet er ook van kunnen profiteren, onder meer door het oprichten van
coöperaties.
Daarnaast loopt de discussie over gezondheidsrisico’s van windturbines voor de
afstandsnormen tot wonen.
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Hoe?
 Huishoudens worden individueel benaderd door onafhankelijke adviseurs die samen
met hen kijken wat in hun situatie de beste oplossing is voor energiezuinig wonen. Dit
past ook in de Energievisie Borne. Energie die wordt bespaard, hoeft immers niet
grootschalig te worden opgewekt. We willen hiermee ook energiearmoede voorkomen.
 Huishoudens, kantoren en kleine bedrijven kunnen tegen geringe vergoeding gebruik
maken van subsidiebemiddeling en aanvraag ondersteuning door het Borns
energieloket.
 We zetten maximaal in op energie opwek die is gericht op zelfvoorziening van
woningen, kantoren en bedrijven.

 Bij vergunningen aan of overeenkomsten met bedrijven of organisaties die grootschalig
nieuwe energie willen opwekken, moet lokaal eigendom een vast onderdeel zijn in de
voorwaarden.



Iedereen kan meedoen

Waarom?
De gemeente Borne heeft nog steeds geen uitvoering gegeven aan het VN-verdrag
handicap, ondanks de aangenomen motie van SP en GL/PvdA in 2020. Ondanks het
aanreiken van de kant-en-klare documenten voor een ontwerp-inclusie agenda en een
handleiding, heeft Borne nog steeds niet voldaan aan dit belangrijke verdrag. Het is juist dit
verdrag -dat boven onze landelijke en lokale wetgeving staat- dat mensen met een
handicap of chronische ziekte een gelijkwaardige plek moet geven in onze samenleving als
het gaat om wonen, werken, onderwijs en vrije tijd, EN volwaardig deelnemen in onze
democratie.

Hoe?
 Het opstellen van een inclusie agenda.
 Het instellen van een Gehandicaptenraad, die bij de uitvoering van het VN-verdrag
handicap kan meepraten, zoals toegankelijkheid van diverse voorzieningen.
 Het beleid blijven volgen, of iedereen daadwerkelijk mee kan doen in werk en vrije tijd.
 Sportvoorzieningen inzetten voor kwetsbare groepen om participatie en re-integratie
naar werk te bevorderen.



Armoedebestrijding

Waarom?
Borne is sinds begin 2022, gerekend naar het gemiddelde bruto-inkomen per inwoner, de
rijkste gemeente van Overijssel. Tegelijk zijn nog steeds zo’n kleine 300 inwoners
afhankelijk van een uitkering. Ook in Borne kan het niet anders zijn dan dat onder ouderen,
alleenstaanden, eenoudergezinnen, inwoners met een handicap of chronische ziekte hier
en daar de eindjes moeilijk aan elkaar geknoopt worden.
Het Nibud heeft berekend dat inwoners met een modaal inkomen rond de helft van hun
inkomen kwijt zijn aan vaste lasten zoals voor wonen en energie. Er zijn ook steeds meer
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mensen met inkomen uit werk, die moeite hebben om financieel hun hoofd boven water te
houden, bijvoorbeeld door hoge huurlasten in de vrije sector of door plotselinge stijging
van energieprijzen, maar ook door prijsstijgingen van onze dagelijkse levensbehoeften.
Het gemeentebestuur heeft haar doelstelling om 90% van de doelgroep voor voorzieningen
van het Sociaal Fonds te bereiken, nog niet gehaald.

Hoe?
 De SP blijft zich inzetten om iedereen te bereiken die recht heeft op aanvullende
ondersteuning, om te voorkomen dat mensen met een laag of modaal inkomen een te
groot percentage kwijt zijn aan vaste lasten.
 We streven ernaar om een aantal voorzieningen uit het zogenoemde Sociaal Fonds ook
in te zetten voor inwoners met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal
minimum, om te verhinderen dat de tegenstelling tussen arm en rijk groeit.



Meer aandacht voor jeugd en jongeren

Waarom?
Aan de ene kant vergrijst de Bornse samenleving, maar aan de andere kant zijn er ook veel
nieuwe gezinnen in Borne komen wonen met opgroeiende kinderen. Wij vinden als SP
Borne dat we ons moeten voorbereiden op hun fase als jongere. Het nieuwe sportpark ’t
Wooldrik kan daaraan bijdragen.
Maar ook op het gebied van cultuur moeten we in de toekomst jongeren genoeg en het
liefst nog meer bieden. Culturele en sportvoorzieningen kunnen in hun leef-, school- of
werksituatie ook bijdragen aan het oplossen problemen.
Naast meer aandacht voor wonen moet er ook meer aandacht zijn voor cultuur en
recreatie voor jeugd en jongeren.

Hoe?
 Jeugd en jongeren meer betrekken bij de politiek, bijvoorbeeld door gastlessen op
scholen, culturele activiteiten met thema democratie in Huis van Borne.
 Het inrichten van een ontmoetingsplek voor jongeren, die ook kan dienen als werkplaats
of trainingsruimte of voor ontspanning.
 Het oprichten van een jongerenraad, die adviseert bij beleid voor jeugdigen en
jongeren.



Veilige en schone leefomgeving

Waarom?
Een veilige en schone leefomgeving bevordert het welzijn van mensen en draagt bij aan
levensgeluk. Dat vraagt iets van onszelf en iets van de overheid. Er zijn veel zaken
belangrijk voor een veilige en schone leefomgeving:
 Spoorveiligheid
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Veilige fiets- en wandelroutes
Veiligheid in en om je huis
Onderhoud aan wegen en groenvoorzieningen
Een groene omgeving; op Zwolle na (1,5 boom per inwoner) is Borne de gemeente
met het minst aantal bomen (1,6) per inwoner.
Mooi aanzien van woonwijken
Een aantrekkelijk centrumgebied
Schone lucht

Hoe?
 Vasthouden aan de ondertekening en uitvoering van het Schone Luchtakkoord voor de
gemeente Borne.
 Actie “tegel eruit, plant erin”. Inwoners aanmoedigen hun tuin zoveel mogelijk te
beplanten.
 De spoorwerkgroep uit verschillende partijen en met inwoners nieuw leven inblazen
voor de lobby tegen de overlast en gevaren van goederentreinen.
 Het groene gebied in onze gemeente niet verder aantasten, door bij ieder besluit alert
te zijn op behoud van natuur en schone omgeving.
 Onderzoeken of op de plek van het huidige gemeentehuis, na samenvoeging met het
Kulturhus, een park kan worden ingericht.
 Het diftar beleid evalueren.
 Geld vrijmaken om bij bestaande basisscholen de luchtventilatie te verbeteren, zodat
het onderwijs bij een pandemie leerlingen naar school kunnen blijven gaan.
 Onderzoeken hoe de wijken aan weerszijden van de provinciale rondweg N743, na de
aanleg van de Vloedbeltverbinding, meer met kunnen worden verbonden.

En dan nog dit ….
 De SP is voor een sterk midden- en kleinbedrijf
 De SP is voor een goed openbaar vervoer
 De SP vindt dat inwoners open en eerlijk mee moeten kunnen praten over belangrijke
veranderingen in hun omgeving
 De SP vindt dat het bestuur zorgvuldig moet omgaan met de financiële middelen, maar
de tekortkomingen van het Rijk niet moet afwentelen op de kwaliteit en omvang van
zorg en ondersteuning.
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ONZE KANDIDATEN OP DE KIESLIJST GEMEENTERAAD 2022

1. Mieke Visser
2. Frans Schoon
3. Roel Vrieze
4. Toon Peters
5. Esther Wiggers-Cornelis
6. André de Groot
7. Hilde Conejos
8. Meindert Greevink
9. Sandra de Jong
10.Roelie Dijkslag-Geertsma
11.Willy Hemmelder
12.Frans Koelen
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