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DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN NETWERKBEGROTING 2019 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen maart jl. is er wederom een coalitie gevormd tussen het CDA, 
VVD en Dorpsbelangen. Voor de komende periode is er een politiek akkoord opgesteld  
“veranderende wereld, Zundert verandert mee” . Het is een breed gedragen politiek akkoord van de 
zeven politieke partijen, inclusief een financiële paragraaf en zes bestuursopdrachten. Het politiek 
akkoord bepaalt mede de beleidskaders waarbinnen de uitvoering van de begroting dient plaats te 
vinden. Deze algemene beschouwingen geven een nadere uitwerking van de accenten die namens 
Dorpsbelangen in het komende jaar van belang zijn.  
 
Kortom een gemeente die visie heeft, vitaliteit uitstraalt en in beweging is en blijft. Dorpsbelangen is 
er trots op om hieraan constructief te mogen meewerken. Belangrijk blijft dat inwoners betrokken 
worden bij de uitvoering en tot stand komen van beleid. Dit vraagt om een proactieve, klantgerichte 
en heldere informatievoorziening. Burgerparticipatie mag voor Dorpsbelangen nog verder 
geconcretiseerd worden. 
 
Programma Veiligheid 
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een prettig woonklimaat. Wij streven een rechtvaardige en 
eerlijke samenleving na waarin geen plaats is voor excessen. Als overheid hebben wij een 
belangrijke taak om criminaliteit te bestrijden en in de kiem te smoren. Dat gebeurt door de landelijk 
gestuurde overheden. De maatschappij verhardt en criminelen worden steeds brutaler. De landelijke 
overheid kan dit niet alleen. Hierin heeft de gemeente maar ook de inwoners een rol. Iedereen ziet 
in zijn of haar directe omgeving wel eens zaken die verdacht zijn of niet door de beugel kunnen. De 
Buurtpreventie heeft onder andere hier een merkbare verbetering in gebracht. Dorpsbelangen wil 
verder gaan. Het vergroten van het veiligheidsgevoel door handhavers zichtbaarder te maken kan 
hier een bijdrage aanleveren. 
 
Dorpsbelangen kijkt kritisch naar vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied. Het is zaak 
om gebouwen in gebruik te houden met gewenste bedrijven. Leegstaande grote stallen of schuren 
zonder toekomstige bestemming willen wij graag gesloopt of beperkt in afmeting zien.  
 
In de afgelopen raadsperiode hebben we heftige handhavingssituaties beleefd. Die hebben wij met 
doortastend optreden gelukkig in goede banen geleid. Dorpsbelangen maakt zich hard voor een 
efficiënte en doelmatige handhaving. Wij denken hierbij onder andere aan thema gericht 
controleren. Meldingen van misstanden moeten meer aandacht krijgen. 
 
De afgelopen jaren is veel capaciteit naar de campings gegaan. Dit zal de komende periode weer in 
balans moeten worden gebracht met alle aandachtsgebieden en meer zichtbaarheid/capaciteit naar 
de kernen en het buitengebied. 
 
 
 



              Achtmaal 
 
 

 
 

3 

Achtmaal 
Klein-Zundert 
Rijsbergen 
Wernhout 
Zundert 

Dorpsbelangen, de partij voor een vitale gemeente 
www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.com 

 

 
 
 

 
De cijfers over het alcohol gebruik onder de jongeren binnen de Zundertse gemeenschap worden 
door de GGD verontrustend genoemd. Dorpsbelangen vraagt zich af waarom niet eerder 
geanticipeerd is op dit gegeven. 
 
Dorpsbelangen begrijpt dat handhaving niet kan zonder de noodzakelijke middelen. Voor 2019 
wordt voor beleidsontwikkeling totaal 155.000,- euro gevraagd voor inzet BOA, Baronie 
Interventieteam (controle VAB’s) en aanpak vakantieparken. Daarnaast wordt budget uitbreiding 
gevraagd voor de veiligheidsregio van 77.000,- euro. Dorpsbelangen pleit voor meer samenhang en 
onderbouwing in de gevraagde budgetuitbreiding. 
 
Programma Economie & Innovatie 
Door de gemeente wordt gewerkt aan de energietransitie door medewerking te verlenen aan de 
realisatie van windmolens nabij A16. Hierbij wordt tevens gedacht aan het realiseren van een 
duurzaamheidfonds. Niet alleen de lasten maar ook delen in de lusten. Dorpsbelangen vraagt hierbij 
nadrukkelijk aandacht voor de communicatie en maximale participatie van de inwoners. Energie 
moet weer van ons zelf worden. Uitgangspunt is een goede ruimtelijke afstemming van de 
windmolens bij Treeport en de A16, zodat met een optimale inpassing overlast kan worden 
voorkomen. 
 
Daarnaast dient er voor 2021 een energietransitie visie opgesteld te worden. Bij de gevraagde 
structurele middelen hiervoor gaan de kosten voor de baat.  
 
De invulling van de bedrijventerreinen blijft constant aandacht vragen. Wij ondersteunen in deze het 
uitvoeren van het acquisitie- en marketingplan voor de uitgifte van bedrijfskavels en 
bedrijventerreinen met bijbehorend werkbudget. 
 
Programma Zorg &Sociaal Domein 
De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor 
langdurig zieken en ouderen.  
 
Het onderzoek dat heeft plaats gevonden naar de uitvoering van de WMO heeft geleid tot een plan 
van aanpak. Hetgeen betekent dat er nog ruimte voor verbetering is. In de begroting wordt 130.000,- 
euro voorgesteld voor de kwaliteitsimpuls sociaal domein en verbreding van taken. Daarnaast 
worden middelen gevraagd om een procesregisseur sociaal domein aan te stellen voor de 
multiproblematiek op het gebied van participatiewet, WMO en jeugd. Graag ziet Dorpsbelangen een 
nadere onderbouwing voor deze aanvraag. 
 
Stichting Welzijn Zundert (SWZ) heeft uitbreiding van subsidie gekregen in verband met een 
toename in de werkzaamheden met bijbehorende prestaties. Voor 2019 wordt het zelfde budget 
voorgesteld. Graag ziet Dorpsbelangen, conform raadsbesluit d.d. 23-5-2017, een evaluatie over de 
geleverde prestaties van het afgelopen jaar. 
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Het voorstel om het uitgangspunt dat alle middelen uit de Algemene Uitkering van het 
gemeentefonds die zijn gerelateerd aan het sociaaldomein één op één beschikbaar  te houden voor 
dat sociaal domein los te laten is voor Dorpsbelangen akkoord. Hiermee wordt voorkomen dat 
algemene middelen worden opgepot terwijl er voor andere beleidsterreinen geen exploitatieruimte 
beschikbaar is. Dorpsbelangen stelt hierbij wel als voorwaarden dat maximaal voldaan wordt aan de 
verplichtingen cq afspraken binnen het sociaal domein. 
 
Daarnaast blijft Dorpsbelangen aandacht vragen voor de kwetsbare groepen in onze gemeente,die 
veelal ook niet altijd zichtbaar zijn of zich niet laten horen. De gevraagde middelen voor het 
gemeentelijke armoede en schuldenbeleid zijn voor Dorpsbelangen akkoord als uitwerking op de 
vaststelling van de beleidsnota “ Minimabeleid 2018”. 
 
Dorpsbelangen ondersteunt het belang van de inzet van jongerenwerkers. Alvorens over te gaan tot  
uitbreiding van het jongeren werk ziet Dorpsbelangen wel graag een uitgewerkt voorstel tegemoet. 
 
Programma Omgeving & Maatschappij 
Het SPOZ heeft een onderwijsvisie uitgebracht. Vervolgens heeft het college een gemeentelijke 
onderwijsvisie uitgebracht De doorgaande ontwikkeling Zundert. Centraal staat in deze visie het 
onderzoeken van de mogelijkheden voor een kwaliteitsverbetering in de kernen Zundert en Klein 
Zundert. De verantwoordelijk wethouder gaat hier voortvarend mee aan de slag in het belang van 
het onderwijs van de kinderen. Hierbij dient ook uitdrukkelijk stilgestaan te worden wie waar voor 
verantwoordelijk is en blijft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud van de huidige klaslokalen. 
 
We staan voor de uitdaging om in overleg met de sportverenigingen de weg te zoeken naar 
zelfbeheer. Uit de praktijk, via andere gemeenten en verenigingen, kunnen we veel ervaringen 
opdoen. Het dagelijks en groot onderhoud sportvelden wordt opnieuw aanbesteed voor de duur van 
vier jaar. Dorpsbelangen stelt voor dat het extra benodigde budget inclusief directievoering is. 
 
Uitvoering ambities cultuurbeleid 2017-2019 wordt door Dorpsbelangen op basis van voorstellen 
ondersteund. Hierbij is het Platform Recreatie en Toerisme een goed voorbeeld om de ambitie op dit 
terrein handen en voeten te geven. Is een uitstekend voorbeeld van participatie.  
 
In de programmabegroting staat dat Zundert trots is op haar groen. De ambities ten aanzien van het 
beeld kwaliteitsniveau zijn vastgelegd in het beheerplan Groen. Echter is gemiddeld  het niveau 
vastgesteld op basis/laag. Dorpsbelangen vraagt al een aantal jaren aandacht voor dit onderwerp. 
De afgelopen jaren zijn vanuit verschillende initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen middelen 
in het Fonds Landschap gestort. Dit ter versterking van de landschappelijke kwaliteit of de 
invulling van een herplantplicht. Wij hechten eraan dat deze middelen adequaat worden ingezet voor 
het beoogde doel. Het is nu een goed moment om met dit fonds de eerste projecten uit de 
structuurvisie “Landschap 2025” te gaan realiseren. Dorpsbelangen is dan ook verheugd over het 
feit dat in 2019 gewerkt gaat worden aan een verhoging van het kwaliteitsniveau door een 
inhaalslag te maken op de inboet van de beplanting en het omvormen/renovatie van plantsoenen.  
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Sluit aan bij de motie van Dorpsbelangen ingediend tijdens de algemene beschouwingen van vorig 
jaar over dit onderwerp. 
 
Tijden veranderen en het wordt drukker op de wegen. Ook in de gemeente Zundert zien we een 
toename in de verkeersstromen. In het buitengebied worden de bermen ernstig kapot gereden. In de 
vorige periode is een project gestart om in het buitengebied de wegen te voorzien van verharde 
bermstroken. Dorpsbelangen wil dit proces versnellen vanwege de veiligheid. 
 
Met de randweg van Zundert hebben we al veel bereikt maar nog niet alles. Dorpsbelangen streeft 
ernaar een zuidelijke ontsluiting te voltooien waarbij een afweging gemaakt wordt tussen de 
verschillende varianten. Met deze ontsluiting krijgt ook het verkeer van en naar Wernhout en 
industrieterrein Beekzicht een goede doorstroming. Hierbij hoort ook een voortvarende aanpak van 
de herinrichting van de Molenstraat in Zundert.  
 
Het integraal bekijken van de herontwikkeling de Risten en Kennedyplein in Rijsbergen samen met 
de Hoge en Lagestraat past binnen het motto werk met werk maken.  
 
Dorpsbelangen is alert op een goede aansluiting en toegankelijkheid van het openbaar vervoer en 
staat open voor nieuwe vormen van dat vervoer. De gemeente Zundert is een prima plaats voor 
ondernemers. Om dat zo te houden, moet de infrastructuur aan de eisen van de tijd blijven voldoen. 
 
Dorpsbelangen vindt dat er nog teveel gebieden zijn die niet tot nauwelijks toegang hebben tot 
internet. Een optimaal netwerk is noodzakelijk voor het wonen en werken. Dorpsbelangen streeft 
naar de aanleg van een glasvezel netwerk om de digitale snelweg maximaal te benutten. 
 
Het voorgestelde transitieprogramma onder de naam “becoming Vincent”  vraagt om een structurele 
bijdrage van de diverse gemeenten wil het erfgoed van Van Gogh in Zundert onderdeel uit maken 
van de provinciale en (inter)nationale marketing. Dorpsbelangen gaat er bij deze bijdrage vanuit dat 
deze afspraken gemaakt zijn voor maximaal drie jaar en dat de voorgestelde verbinding met 
ondernemers en horeca gezocht wordt. 
 
Dorpsbelangen ziet de noodzaak van een streekomroep. In 2018 is onder voorwaarde van een 
sluitende begroting van de streekomroep eenmalig extra budget toegezegd. Dorpsbelangen ziet 
graag een voorstel waarin voorgelegd wordt deze bijdrage wel of niet te continueren. 
 
Uitvoeringsprogramma service 
Dorpsbelangen hecht groot belang aan de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. 
Kwaliteit, doelmatigheid en zelfstandigheid is onze insteek.Samenwerking met andere gemeenten 
zal de dienstverlening kwalitatief verbeteren met een efficiëntere aanpak en beheersbare kosten. 
Dorpsbelangen ziet dit als noodzakelijk. De gemeenteraad heeft besloten dat Zundert een 
zelfstandige regiegemeente wordt. Dat houdt in dat we wel ondersteunen maar minder zelf doen, 
meer loslaten, meer regisseren. De regiegemeente zal met enkele buurgemeenten voor de 
basistakensamenwerken. De organisatie wordt kleiner en de dienstverlening dichter bij de inwoners. 
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Dorpsbelangen vindt dat er stevig gestuurd dient te worden op de dienstverleningsprestaties. De 
laatste raadsperiode hebben wij hierin al stappen gezet. Zaken moeten goed gedaan worden.  
 
Dat speelt bij alle contactmomenten:balie, receptie, telefoon, gesprekken, brieven, email, digitale 
aanvragen en contact via sociale media. De inwoners vinden persoonlijk contact, waarbij 
meegedacht wordt, heel belangrijk. Dat vraagt van het ambtelijk apparaat verstand van zaken, het 
bieden van oplossingen, creatief meedenken en de belangen van alle partijen in de gaten houden. 
De gemeente is dichtbij en sluit aan op de kracht van de dorpskernen en maatschappelijke 
initiatieven.  
 
De bijdrage van de OMWB neemt de komende jaar behoorlijk toe. Dorpsbelangen ziet graag een 
nadere uitwerking tussen de dienstverlening vanuit de OMWB en de hoogte van de bijdrage. 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
Dorpsbelangen staat voor zaken op orde en efficiënt en doelmatig besteden van maatschappelijk 
geld. Dorpsbelangen staat voor een robuuste begroting. WOZ-verhogingen kunnen alleen maar 
samen gaan met extra investeringen met zichtbaar maatschappelijk nut. Een reële begroting en 
goed omgaan met de gemeentelijke middelen is een continu aandachtspunt. Zorgen dat de basis op 
orde is, dat we de eventuele risico’s goed in beeld hebben maar dat er ook ruimte is om te 
investeren. 
 
In de voorliggende Netwerkbegroting 2019-2022 wordt gezocht naar scenario’s voor 
inkomstenverhoging om de beleidsontwikkeling uit de kaderstelling van de raad, inclusief 
bestuursopdrachten, hoogste prioriteit te geven. Zeker nu de uitgaven voor Fort Oranje de 
exploitatie extra belasten. Voorgesteld wordt om hiervoor de rioolheffing te vereenvoudigen, de 
woonlasten te verlagen, het overdekkingsprobleem op te lossen en innovatie mogelijk te maken.  
Gevraagd wordt aan de raad voor haar zwaarwegende beleidsvoornemens budgetten 
voorwaardelijk beschikbaar te stellen voor de eerste helft van de bestuursperiode.  
 
Dorpsbelangen wil hier positief in mee denken, maar een aantal voorgestelde beleidsontwikkelingen 
vragen nog om een nadere uitwerking (zie voorgaande uiteenzetting). Zo nodig zal Dorpsbelangen 
hiervoor een amendement indienen. Daarnaast zijn de bestuursopdrachten niet begroot in de 
begroting 2019.  
 
We moeten de keuzen die we als raad gaan maken goed aan de burger uit kunnen leggen. Ook 
tijdelijke aanpassingen in de financiering / dekking moeten helder zijn en te begrijpen zijn, zodat 
verassingen bij de aanslag van gemeentelijke belastingen in de nabije toekomst worden voorkomen. 
 
 
 


