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ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWINGEN EN BEGROTING 2011 
 
 
De eerste algemene beschouwingen na de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. Na deze 
verkiezingen hebben CDA, VVD en Dorpsbelangen overeenstemming bereikt over een akkoord voor 
de bestuursperiode 2010 – 2014 met de titel Samen groeien...naar een leefbare gemeente 
Zundert.  Zeker nu!  Daar werken wij graag aan mee.  
 
 
In dit coalitieakkoord ligt de nadruk vooral op: veiligheid, vitale kernen en (behoud en versterking 
van) de lokale economie. Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen met een beperkt aantal bindende 
afspraken tussen de partijen. Coalitiepartijen willen hiermee een duale bestuurscultuur stimuleren en 
tegelijkertijd zorg dragen voor stabiliteit en continuïteit in het bestuur van Zundert. Uitgegaan wordt 
van een coalitie-oppositie model. De gemeente Zundert staat echter ook voor een grote uitdaging 
met veel kansen en een aantal zaken die (extra) aandacht behoeven.  
 
 
We staan voor de leefbaarheid van onze gemeente, de investeringen en de uitvoering van de 
majeure projecten op een juiste en transparante wijze vorm te geven. Hiervoor dienen ingrijpende 
keuzes gemaakt te worden omdat de financiële vooruitzichten aanzienlijk zijn verslechterd. Wachten 
totdat het toekomstscenario 2011 en verder is opgesteld is nu geen optie meer daar hiermee 
kostbare tijd verloren gaat.  
 
 
Veiligheid van onze burgers staat voorop en vraagt continue aandacht.  Het gevoel van onveiligheid 
is een groot maatschappelijk probleem. Leefbaarheid wordt dikwijls geassocieerd met veiligheid en 
openbare voorzieningen in de wijken. Vooral over de veiligheid op straat zijn veel kanttekeningen te 
maken. Natuurlijk heeft de politie hierin een belangrijke taak, maar zij kunnen dat niet alleen. Ook 
ouders en scholen hebben hierin een sturende rol. Buurt en wijkgericht werken moeten we blijven 
ondersteunen. Dorpsbelangen staat voor een veilige, groene woonomgeving waar rekening 
gehouden wordt met de specifieke groepen zoals kinderen, ouderen en minder validen. Niet alleen 
een verkeersveilige, maar ook een sociaal veilige omgeving.  
 
 
Verkeersafwikkeling van de gemeente Zundert. Na de MER (Milieu Effecten Rapportage) zullen we 
aandringen op een voortvarende aanpak met betrekking tot de aanleg van de noordelijke randweg. 
Voor deze investeringen dienen structureel gelden gereserveerd te worden. Tevens dient de studie 
naar de ontsluiting van Zundert Zuid afgerond te worden op korte termijn. 
 
 
Het actualiseren van de bestemmingsplannen voor de gehele gemeente. Wij adviseren het college 
en raad bij uitbreidingsplannen (en opstellen structuurvisie zoals in Rijsbergen) rekening te houden 
met voldoende speelruimte,  groenvoorzieningen en parkeerplaatsen. Daarnaast is een zo groot 
mogelijke flexibiliteit belangrijk voor de agrarische sector met als doel kansen te bieden voor de 
voortgang van de bestaande bedrijven en/of het samenvoegen van bedrijven. Voor de 
landschappelijk minder aantrekkelijke glastuinbouw staan we een beleid voor dat slechts beperkte 
groei toe kan staan. Dorpsbelangen staat voor de ontwikkeling van de landbouw in samenhang met 
ecologie, economie en duurzame landbouw. 
 
Zoals in het coalitieakkoord afgesproken dient met betrekking tot Patersven een gedegen onderzoek 
verricht te worden op basis waarvan een zorgvuldige heroverweging kan plaatsvinden.  
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Het economische beleidsplan 2008-2020 met als doelstelling “Zundert onderneemt”. Hiervoor 
hebben wij de gemeenschap keihard nodig. In deze economisch moeilijke tijden is aandacht voor 
werkgelegenheid van het grootste belang.  
 
Dorpsbelangen ziet beslist kansen om via de regionale samenwerking meer werkgelegenheid naar 
Zundert halen. Hierbij zal de samenwerking met de boomteeltsector, de gemeente Zundert en de 
Provincie optimaal benut kunnen worden zoals bij het Zundertse project Treeport. Een belangrijke 
voorwaarde is dat Treeport de volledige steun krijgt van alle betrokken sectoren.  Ontwikkelen van 
nieuwe bedrijventerreinen binnen de randwegzone en kleinschalig binnen kernrandzone’s, met 
speciale aandacht voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Waterman. 
 
 
De mogelijkheden om Van Gogh als toeristische trekker zal Dorpsbelangen blijven uitdragen, echter 
wel met de opmerking dat het Van Goghcentrum na een aanloopperiode grotendeels selfsupporting 
moet zijn. Het vervaardigen van een IDOP Wernhout en multifunctionele accommodatie in Achtmaal 
wordt van harte ondersteund. 
 
 
Een goede onderwijsvoorziening in onze gemeente kan alleen opgesteld worden op basis van het 
opstellen van een duidelijke onderwijsvisie. Dorpsbelangen hecht hoge prioriteit aan adequate 
huisvesting, inclusief onderwijskundige vernieuwingen. De onderwijshuisvesting is al menig keer 
onderwerp van discussie geweest; al dan niet samenvoegen van de basisscholen op één centrale 
locatie. De gemeenteraad vraagt al enige tijd om een onderwijsvisie welke ons inziens de eerste 
stap moet zijn hoe wij het onderwijs in totaliteit in de toekomst zien. Uit deze visie kunnen dan zaken 
concreet worden opgepakt zoals de huisvesting. Dorpsbelangen vindt dat de basisscholen zoveel 
mogelijk in de woonwijken moeten kunnen blijven voortbestaan, eventueel gecombineerd met ander 
maatschappelijke functies (zoals de plannen in Achtmaal). Ingeval dat voor het algemeen belang 
nodig is dat basisscholen samengevoegd en verplaatst worden naar een andere locatie, dan zullen 
de ouders en de maatschappelijke partners hierbij vanaf het begin betrokken moeten worden.  
 
 
Dorpsbelangen maakt zich zorgen om de voortgang met betrekking tot het subsidiebeleid en de 
daarbij noodzakelijke financiële middelen. Verenigingen en instellingen zullen creatiever om moeten 
gaan met de inkomsten en uitgaven. Op een aantal terreinen zal nader beleid opgesteld dienen te 
worden, o.a. het implementeren van de nota cultuur, toerisme en recreatie. Nagedacht dient te 
worden over mogelijkheden met betrekking tot privatisering. Positief is om op basis van een 
accommodatiebeleid een integrale herverdeling van de middelen te verkrijgen.  
   
 
FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN  
 
 
Hoe gaan we de financiële begroting realiseren in een tijd van economische teruggang?  
 
 
Dorpsbelangen zal gezien de financiële noodzaak in zetten op verdergaande bezuinigingen. De 
afgelopen periode is in petit comité nagedacht over de economische situatie en de effecten hiervan 
voor de gemeente Zundert met het bijbehorende ambitieniveau. Gekozen is voor een sluitende 
begroting 2011 en een plan van aanpak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. 
Ondertussen is duidelijk dat we het hier financieel niet mee gaan redden, ook niet voor 2011 gelet 
op de onderzekerheden die nog verwerkt dienen te worden in de begroting 2011 (o.a 
bestemmingsplan buitengebied, Treeport en andere projecten). We staan dus voor een extra 
opgave! 
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Ons voorstel is om deze uitdaging aan te gaan en vandaag te beginnen. Uitstel is niet wenselijk, zie 
ook andere gemeenten, daarnaast is een juiste afweging vooruitlopend op de komende 
besprekingen wel noodzakelijk.   
 
Bij de uitwerking willen wij een richting aan geven welke op hoofdlijnen financieel doorvertaald 
wordt. Projecten zullen nog strakker beheerd moeten worden om kansen te benutten. Essentieel 
hierbij is een periodieke terugkoppeling naar de raad. Voor ons staat doelmatigheid en efficiency 
voorop. Tevens zal geïnvesteerd moeten worden in de aanpak en in de juiste prioriteiten. Ad hoc 
beleid moeten worden voorkomen. Het beter beheren van het financiële budget, let wel het gaat 
over de gemeenschapsgelden, is voor ons een keiharde doelstelling. Daarnaast zal er meer moeten 
worden samengewerkt met andere gemeenten met als doel een kwalitatieve verbetering van de 
dienstverlening die met een slimmere aanpak tegen lagere kosten uitgevoerd kan worden. Dit is 
zeker een uitdaging. Wij zijn van mening dat er binnen de huidige formatie nog een efficiëntieslag 
gemaakt moet worden. Gezien de forse daling van de rijksbijdrage kunnen we ook in Zundert 
genoodzaakt worden om het aantal FTE te moeten inkrimpen. We zullen dit zeer zorgvuldig 
afwegen. Uiteraard akkoord met het inhuren van inleners t.b.v. de majeure projecten. Om de 
kwaliteit van de organisatie te borgen zullen de vaste medewerkers mee moeten draaien in de 
organisatie van de projecten. Waarnodig zal scholing en opleiding moeten worden geboden.  
 
 
De inzet van de onroerend zaakbelasting (OZB) is het sluitstuk van de jaarlijkse- en de 
meerjarenbegroting. Dorpsbelangen vindt dat de gemeente het gebruik van deze gelden 
transparanter moet presenteren aan de bevolking. Een duidelijke communicatie en afstemming met 
de inwoners van onze gemeente met als motto: 

  

Verder werken aan ambities met realiteit 


