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INLEIDING 

 
 
 
Voorgeschiedenis 
Begin 2005 verkeerde Zundert in een bestuurscrisis. In overleg met de fractievoorzitters werd de 
commissie Ouwerkerk ingeschakeld, die vervolgens een rapport opstelde. In dit rapport werd de 
situatie in Zundert onder de loep genomen en de samenstellers van het rapport plaatsen vele kritische 
noten ten aanzien van het functioneren van raad, college en ambtelijke top. Als eerste gevolg van het 
uitbrengen van het rapport verdiepte de crisis zich zowel in bestuurlijke als ambtelijke zin. 
De meerderheid van de raad concludeerde dat een onafhankelijk zakencollege het meeste perspectief 
bood op herstel van werkbare verhoudingen en het op orde brengen van de gemeentelijke 
huishouding. 
 
Medio maart trad een interim college aan om tot aan de verkiezingen het bestuur ter hand te nemen 
en bij te dragen aan het tot stand brengen van een genormaliseerde situatie. 
Het college oordeelde dat in de periode van een jaar slechts een beperkte hoeveelheid werk zou 
kunnen worden verzet. Er werd gekozen een werkplan op te stellen, waarin de zes hoogste prioriteiten 
van de raad waren opgenomen en daarnaast zaken die van essentieel belang waren voor de doorstart 
van de gemeente. Ambitie was om de zaken vermeld in het werkplan af te wikkelen, dan wel tot een 
punt te brengen, waarbij de voortgang was verzekerd.  
In mei werd het werkplan in de raad geaccordeerd en werden middelen gevoteerd om het werkplan te 
realiseren. 
 
Doel van het overdrachtdocument 
Met het onderhavige document wil het interim college een drietal doelen dienen: 
 

- Een terugblik bieden op de realisatie van het werkplan, waarmee tevens een verantwoording 
voor het opereren van het college wordt gegeven. 

 
- Ervaringen van het interim college documenteren alsmede een analyse van de Zundertse 

situatie. Een en ander vanuit het idee dat de nieuwe raad en het nieuwe college hun voordeel 
zouden kunnen doen met de visie van bestuurders van buiten, die gedurende een jaar 
intensief met de Zundertse problematiek aan de slag zijn geweest. 

 
- Het geven van aanbevelingen voor doorontwikkeling van de gemeente en het doortrekken van 

de ingezette lijnen.  
 
Ten overvloede zij gemeld dat het aan de nieuwe raad en het nieuwe college is hoe met dit 
overdrachtdocument om te gaan. 
 
Opzet van het overdrachtdocument 
In het vervolg zullen we de behandeling ordenen naar portefeuille, waarbij de koppeling naar het 
werkplan van het college expliciet wordt gemaakt. Naast een rapportage van de voortgang van de 
werkzaamheden komt hierbij ook een analyse van de situatie bij aantreden en bij vertrek van het 
interim-college aan de orde. De behandeling per portefeuille wordt voorafgegaan door een algemeen 
bestuurlijke beschouwing. 
Tenslotte wordt er in een korte nabeschouwing ingegaan op de algemene stand van zaken van de 
gemeente Zundert en de perspectieven voor de toekomst. 
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ALGEMEEN BESTUURLIJKE BESCHOUWING 
 

 
 
Wanneer de zittingsperiode van de gemeenteraad beëindigd wordt krijgen meerdere politieke 
activiteiten de overhand.  
Men moet overzien wat in de bijna afgelopen periode is gebeurd en mede op basis daarvan lijnen 
uitzetten naar de toekomst. 
Dat alles vergt van de besturen van de betreffende politieke/bestuursverbanden en van de fracties in 
de gemeenteraad het nodige denk- en overlegwerk. 
Niet buiten beschouwing gelaten kan dan worden al hetgeen om het lokale gebeuren plaats vindt door 
beslissingen en/of betrokkenheid van andere verbanden, zoals de rijks- en provinciale overheid. 
Maar ook regionale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden waarin de gemeente deelneemt 
hebben in niet geringe mate invloed op de ruimte die aan het plaatselijke bestuursorgaan wordt 
gelaten. 
Op basis van dit algemene gegeven is het wenselijk en naar wij hopen zeker ook praktisch om vanuit 
een zekere momentopname signalen aan te reiken die als meer dan nuttig richting kunnen geven aan 
het bewerkstelligen van een constructieve en resultaatgerichte periode 2006-2010.  
 
Gemeenteraad 
Het is noodzakelijk om direct na de verkiezingen en zo mogelijk nog voor de actieve start van de 
nieuwe periode tot duidelijke afspraken te komen. 
Dan gaat het om het reglement van orde en andere te maken bestuursafspraken die bindend zijn voor 
de komende 4 jaren. 
Ook wensen over verslaglegging, lay-out van raadsvoorstellen en –besluiten kunnen van belang zijn 
om het efficiënt vergaderen te bevorderen. 
Zeker geldt dit ook voor in de raadscommissies genomen besluiten. 
Wanneer terzake een unaniem standpunt wordt ingenomen dan zou dit moeten leiden tot een 
“hamerstuk”. Dat geldt trouwens ook voor de wijze van beraadslagen. 
Een openbare vergadering van de gemeenteraad die bovendien door de lokale omroep wordt 
uitgezonden wint aan betekenis als de passieve toehoorders het met interesse kunnen volgen. 
Men dient zich dus in de beleving van de geïnteresseerde burger te verplaatsen. 
Veel meer waarde zou moeten worden toegekend aan dat wat in zo sterk mogelijke gezamenlijkheid 
wordt voorgestaan in plaats van het accentueren van de verschillen van inzicht. 
Uitingen als “de burgers willen dit of dat” zijn (ver)storende algemeenheden en als niet “man en paard” 
genoemd kan en/of mag worden heeft het ook geen zin. 
Met inhoud vergaderen en discussiëren houdt in met goed gefundeerde meningen of voorstellen aan 
de orde zijnde zaken voor de samenleving nog sterker presenteren dan wel inhoudsvol en met verve 
laten aanpassen of afwijzen. 
Op die wijze groeit er waardering voor de bestuurders, beseft men dat het om het algemeen belang 
gaat en verkrijgt de raad de positie die we allemaal wensen: het zijn van hoogste bestuursorgaan van 
de gemeente.  
De positie van fracties in de gemeenteraad wordt niet bepaald door het aantal keren dat men aan de 
discussie deelneemt, maar door wat naar voren gebracht wordt. 
Voor de komende 4 jaren beleidslijnen uitstippelen is een hels karwei en vergt grote deskundigheid, 
flexibiliteit en collegialiteit. 
Een verbeterde werkwijze in de toekomst zou vooral moeten bijdragen aan een duidelijkere 
rolverdeling en de ontwikkeling van de kaderstellende en controlerende taak van de raad en de 
commissies.  
 
Een belangrijk uitgangspunt zou moeten zijn dat het aantal vakcommissies gerelateerd is aan het 
aantal wethouders. Dat de raad een eigen bestuurlijke agenda formuleert en dit in de vorm van een 
bestuurlijke planning voor de eigen vergaderingen vertaalt is van groot belang. 
Het uitspreken van voornemens en doelen en het uitzetten daarvan in de tijd geeft de raad een eigen 
gezicht en dynamiek. Daarmee biedt het ook een bijdrage aan een duidelijke rolverdeling tussen raad 
en college. 
Het college kan dan besturen terwijl de raad zich kan concentreren op het stellen van kaders, de 
ontwikkeling van de gemeente en de controle op de werkzaamheden van het college. 
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Ten aanzien van de (beleids)inhoudelijke onderwerpen die in de raad behandeld worden, dient het 
zwaartepunt in de raadsvergaderingen te liggen op oordeelsvorming en besluitvorming. 
De commissies worden voornamelijk ingezet voor de fase van beeldvorming en een deel van 
oordeelsvorming.  
Door actief inwoners en maatschappelijke partijen te betrekken in commissievergaderingen tijdens de 
fase van beeldvorming (oriëntatie) en bij evaluaties van beleid kan een verdere impuls gegeven 
worden aan de volksvertegenwoordigende rol van de raad. In een op te stellen bestuurlijke agenda 
kan aangegeven worden welke beleidsthema's op een interactieve wijze behandeld zullen gaan 
worden.  
Niet in de laatste plaats is het goed te weten hoe sterk de eigen krachten zijn en om daarnaast 
openhartig te melden wat niet moet gebeuren, niet kan of in de komende jaren om welke redenen dan 
ook onhaalbaar is. 
Dan etaleert men leiderschap. 
 
Commissies 
Het is van nut gebleken commissies in te stellen, maar het zou tijd en ambtelijke inzet kunnen 
besparen door het aantal tot het meest minimale te beperken. 
Hier mag ook verwezen worden naar dat wat is uiteengezet over de gemeenteraad. 
Besturen op hoofdlijnen versterkt de kracht van de gemeenteraad zeker waar het de controlerende 
activiteiten betreft. 
Van belang zijnde details behoren naar onze mening vooral in bilaterale contacten besproken te 
worden om eerst verheven te worden tot openbare behandeling als niet conform afspraken is 
gehandeld. 
Dit alles dient geplaatst te worden buiten de sfeer van coalitie tegenover oppositie, maar inhoud te 
geven aan de plaats en taak van het lid van de gemeenteraad. 
Juist zaken die de burger naar het raadslid voert vereisen een korte behandelingsroute waarbij het 
alle bestuurders er om moet gaan de burger van dienst te zijn. 
En dat kan ook zijn door een heldere, onderbouwde negatieve/afwijzende beslissing. 
In praktische zin zou het een gedachte kunnen zijn het aantal commissies gelijk te doen zijn aan het 
aantal wethouders (en hun portefeuilles) om daarnaast het praesidium of het beraad van 
fractievoorzitters als de “contactorganen” van de burgemeester aan te merken. 
Een laatste advies zou mogen zijn om in het bevorderen van krachtig en inzichtelijk besturen er voor 
te zorgen dat de daartoe geselecteerde man/vrouw op de juiste plaats terechtkomt. Uiteraard geldt dit 
zeker ook voor wat betreft hem/haar die met het voorzitterschap van een commissie belast wordt, 
maar daarnaast ook voor de te benoemen leden. 
 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders 
Voor een gemeente als Zundert is het dagelijks bestuur van uitzonderlijke betekenis. 
Ervaring, inzicht en diplomatie zijn onontbeerlijke kenmerken vooral ook door “de ontmoetingen” met 
vele professionele verbanden in het arbeidsproces. 
Natuurlijk is bekwame ambtelijke ondersteuning noodzakelijk, maar ook die dient geplaatst te worden 
in de waarde die parallel loopt met de grootte van onze gemeente. 
Het mag niet als een kwalificatie worden gezien wanneer gewaarschuwd wordt voor de situatie dat 
belanghebbende buitenstaanders gemakkelijker in de gelegenheid zijn tot resultaten te komen 
tegenover de lokaal verantwoordelijken, domweg omdat middelen en mogelijkheden binnen 
handbereik zijn die de Zundertse organisatie ontbeert. 
Dat mag niet negatief worden uitgedragen, maar vereist juist een zodanige aanpak dat inzicht bestaat 
in de kracht en omvang van de eigen positie. 
Het is dan verstandiger door goede oriëntatie, inwinnen van adviezen en verantwoordelijkheid te 
delen, te zoeken naar een aanpak die altijd één en hetzelfde doel voor ogen houdt: het belang van de 
burger c.q. de totale samenleving.  
In die waardigheid aan de onmiskenbare aardigheid die in het besturen zit opgesloten, invulling geven 
aan het zijn van lid van het dagelijks bestuur van een gemeente, kan respect en waardering worden 
afgedwongen. 
En daar waar dat aanwezig is wordt in een veel sneller tempo, door rust en vertrouwen datgene 
bereikt wat nodig is. 
Overigens is het wel gewenst bij de samenstelling van het college niet alleen te letten op de 
kwalitatieve bekwaamheden van de bestuurder, maar ook op de omvang van de portefeuille om tijd- 
en werkdruk zo evenwichtig mogelijk te verdelen. 
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Burgemeester 
Nu een principe/concept profielschets is opgesteld en in beginsel de fractievoorzitters van de in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde politieke groeperingen het lidmaatschap van de in te stellen 
vertrouwenscommissie is toegezegd dient thans de nodige reserve in acht genomen te worden waar 
het de positie van deze ambtsdrager betreft. 
Overigens een niet in alle opzichten te benijden positie. 
Het zelfstandige bestuursorgaan burgemeester en het voorzitterschap van het college van B&W 
verdraagt zich in het dualistisch stelsel niet met het zijn van voorzitter van de gemeenteraad. 
Het is weinig zinvol daar nu over uit te wijden vooral omdat verwacht mag worden dat deze situatie 
ook in het tijdvak 2006-2010 niet veranderd zal worden. 
In het kader van Openbare Orde en Veiligheid zal meer aandacht noodzakelijk zijn terwijl met name 
de  veiligheid(staak) in verhevigde mate als een lokale - politieke - aangelegenheid wordt aangemerkt. 
Daar behoren middelen en menskracht voor te worden vrijgemaakt. 
De coördinerende rol van de burgemeester is onmiskenbaar aanwezig naast de vele situaties en 
mogelijkheden in representatief opzicht. 
Vooral waar het dit laatste betreft schiet Zundert ernstig tekort. 
Een actuele presentatie verkrijgt zelden de betekenis die daaraan gegeven kan worden en passende 
attenties zijn niet voorhanden en dit alles steekt schriel af ten opzichte van andere gemeenten. 
Als “Van Gogh”-, “Bloemencorso”-, Aardbeien”-, “Boerendag”- gemeente presenteren wij activiteiten 
die ver boven het regionale uitsteken, maar we hebben er zelf niet meer dan een “dorpse” beleving 
voor over. 
Inmiddels is bewezen hoe zeer de erkentelijkheden door middel van een verordening op de 
gemeentelijke onderscheidingen worden gewaardeerd, maar juist ook de vele persoonlijke 
vreugdevolle dan wel intrieste omstandigheden krijgen meer een “toevalligheids” behandeling dan dat 
van een goed gestructureerd functioneren blijk wordt gegeven. 
Maar dan geldt ook hier dat daarvoor menskracht en middelen behoren te worden vrijgemaakt. 
Datzelfde geldt voor een nog verder door te voeren voorlichting en communicatie. 
Opvallend tekortschieten in het uiten van genegenheid is waar te nemen waar het bijvoorbeeld de 
eindejaarsattenties betreft en de te ver doorgevoerde begrenzingen die daarbij in acht worden 
genomen als bijvoorbeeld ook gebeurtenissen of formele momenten binnen de werksfeer van de 
bestuursorganen. 
Tenslotte mag naast nog meer te maken opmerkingen ook gewezen worden op het “gebrek”  over een 
gemeentebode de beschikking te hebben en de (karige) wijze waarop steeds weer gezocht wordt naar 
ruimte om bijzondere gasten passend te ontvangen. 
 
 
Politieke Partijen 
De ambtelijke werkgroep verkiezingen heeft veel tijd en zorg besteed aan het ontwikkelen van 
initiatieven en het geven van adviezen om bovenal op de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 
a.s. de aandacht te vestigen. 
Het werd vorm gegeven onder de aanduiding “Zundert is mijn gemeente 7 maart mijn datum”. 
De Zundertse Bode is dan een zeer belangrijk middel, maar het zijn uiteindelijk de politici zelf en de 
door de politieke partijen opgestelde verkiezingsprogramma’s die de brug naar de kiezer moeten 
slaan. 
Voor wat dat laatste betreft valt het dan op, dat bij het voor het bedrijfsleven op 31 januari jl. 
georganiseerde openbare debat slechts de programma’s van Dorpsbelangen, PvdA en VVD op tafel 
lagen en rond 10 februari jl. het CDA beleidspunten in een brochure liet verschijnen. Agrarisch Belang, 
3D en NZ&W presenteerden zich (even als de alle andere partijen) driemaal via de daarvoor 
beschikbare ruimten in ons lokaal medium (kandidaten hadden zich dus bereid verklaard zonder met 
het partijprogramma bekend te zijn). 
Het is uiteraard niet vreemd dat meerdere “onderwerpen”’ als bestuur, leefbaarheid, milieu, onderwijs, 
veiligheid, verkeer, welzijn en zorg en werken en wonen zo goed als bij elke presentatie de aandacht 
krijgen. 
Wat wel gemist wordt is een beleidsvisie en oplossingsgerichte aanpak alsook de haalbaarheid en 
financiële uitvoerbaarheid. 
Het is begrijpelijk dat die zo voor de hand liggende zaken worden genoemd, maar onvoldoende wordt 
gemeld dan wel uiteengezet wat uitvoerbaar is in de naaste toekomst en welke consequenties 
daaraan verbonden zijn. 
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Dat zijn o.i. de zaken die aan de lokale gemeenschap gemeld moeten worden, danwel nader inzicht 
verschaffen. 
Dan weet men waar welke partij voor gaat. 
Uiteraard zal om tot een verantwoorde en zo gezamenlijk mogelijke uitvoering te komen “ingeleverd” 
moeten worden, maar het bevordert wel duidelijkheid over de wensen en problemen waar Zundert 
voor gesteld wordt. 
Het is dus heel veel van hetzelfde terwijl in en bij presentaties tussen de regels door de nodige 
tegenstellingen of vaagheden naar voren komen. 
En daar zit Zundert niet op te wachten. 
 
 
Samenleving 
In deze gemeente neemt het organisatie- en verenigingsleven een meer dan centrale plaats in. 
Het is niet nodig nader uiteen te zetten wanneer en waar men er in slaagt in het oog springende 
activiteiten een – meer dan boven regionale – aandacht trekkende plaats te geven. 
Daar wordt door talloos velen spontaan en belangeloos medewerking aan verleend. 
En hoezeer we het hebben over Zundertse aangelegenheden, toch zijn het op zichzelf staande 
gebeurtenissen. 
Presentaties die zowel in emotioneel, rationeel en materieel opzicht ook een zeer verschillende relatie 
met het lokale bestuur beleven. 
Processen die op een geheel eigen wijze in die relatie zijn ontwikkeld en een eigen identiteit hebben 
verkregen. 
Het zijn evenementen die zich meer dan waar hebben gemaakt, maar onvergelijkbaar zijn waar het de 
betrokkenheid met en van de lokale overheid betreft. 
Het zou goed zijn wanneer op basis van een objectief onderzoek inzichten zouden kunnen worden 
verkregen om structureel toekomst gericht daar nader over geïnformeerd te worden. 
Aantonen waar het om gaat, wat nodig is en op welke manier hier gemeenschapsgelden in 
geïnvesteerd mogen c.q. moeten worden. 
Vooralsnog zou een gewenst inzicht zich kunnen beperken tot een aantal top-evenementen, maar 
voor het verkrijgen van een totaal beeld zou men daarbij ook die zaken en objecten kunnen betrekken 
die een totaal functie in de respectievelijke kernen van onze gemeente vervullen. 
Dat is niet bij voorbaat het rode potlood hanteren, maar wel het verkrijgen van inzichten over zaken 
die zich hebben waargemaakt, waar betrokkenheid mee is ontstaan en toch zeer verschillend mee 
wordt omgegaan. 
Een beleidsvisie over deze niet meer weg te wuiven verantwoordelijkheden kan alleen opgesteld 
worden door het erkennen van bewezen zekerheden maar dan wel op basis van noodzakelijke en 
duidelijke inzichten. 
 
 
Resumerend 
De achter ons liggende periode heeft zeer veel van alle bestuurders, ambtenaren en andere nauw met 
onze gemeente verbonden personen en instellingen gevergd en gevraagd. 
Te vaak kregen details meer aandacht dan de (hoofd-)zaken waar het om ging. 
Te weinig werden posities ingenomen die zeker in bestuurlijk verband de gewenste scheiding 
realiseerden binnen het dualistisch stelsel. 
Het zou de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden ten goede komen wanneer zowel de 
gemeenteraad, als het college van Burgemeester en Wethouders samen met de wederzijdse 
ambtelijke organisaties daar vanaf het begin van de bestuursperiode 2006-2010 niet alleen grondige 
afspraken over zouden maken, maar nog veel meer elkaar daar ook blijvend op zouden aanspreken; 
aan willen houden! 
Wanneer we een dienstverlenende en creatieve overheid willen zijn dan staat de burger centraal en 
moet die kunnen en willen begrijpen waarom het gaat. 
Gebruik maken van netwerken en kennis van anderen verruimt eigen inzichten en leidt tot resultaten. 
Dan is het minder belangrijk wie het deed of doet, maar kan en mag iedereen met dankbaarheid en 
trots vervuld zijn. 
En daar gaat het om! 
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PORTEFEUILLE MIDDELEN 
 
 
PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 
Stand van zaken bij aantreden van het college 
Mede als gevolg van de bestuurscrisis, was ook de ambtelijke organisatie in het leidinggevende 
echelon in hoge mate in het ongerede. Arbeidsconflicten, langdurig ziekteverzuim, kampvorming 
binnen de leiding, verloop van leidinggevend personeel, gebrek aan vertrouwen en desoriëntatie met 
betrekking tot de ontwikkelingsrichting van de gemeente waren aan de orde.  
 
Werkplan 
Onder de kop revitalisering van de ambtelijke organisatie wordt in het werkplan een beschouwing 
gegeven, waarin thema’s als rolverdeling bestuur versus ambtelijk apparaat, kwaliteitsimpuls, integraal 
management en organisatieverandering centraal staan. Het interim college is met deze ideeën aan de 
slag gegaan en gaande het proces zijn de ideeën aangescherpt, uitgewerkt en aangepast. Er was en 
er is sprake van een organisch ontwikkelingsproces. 
 
Rapportage werkzaamheden 
Het rapport Ouwerkerk geeft een aantal aanbevelingen om het functioneren van de ambtelijke 
organisatie te verbeteren. Wij hebben een werkgroep opdracht gegeven om aan de hand van deze 
aanbevelingen te komen tot een visie op de organisatieontwikkeling van onze gemeente voor de 
periode 2005 – 2010. 
Daarbij moest niet allen gekeken worden naar organisatorische aanpassingen, maar ook naar de 
bestaande organisatiecultuur. Uitgangspunten daarbij waren: Integraal management, het zo laag 
mogelijk organiseren van verantwoordelijkheden, investeren in de ontwikkeling van medewerkers, 
alsmede verbetering van sturing, planning, control, communicatie en samenwerking. 
 
De werkgroep, ondersteund door een externe deskundige, heeft medio 2005 gerapporteerd en op 
basis van deze rapportage zijn de volgende acties ondernomen.  
 
De structuur van de ambtelijke organisatie 
Op 1 januari is een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. Gekozen is voor het z.g. directiemodel en 
een platte organisatie. De functie sectordirecteur is vervallen, zodat de lijnen korter zijn en de 
slagvaardigheid groter is. Deze organisatiewijziging had de volledige instemming van de 
Ondernemingsraad en het georganiseerd overleg. Het huidige aantal afdelingen is negen; door 
clustering moeten dat er binnen maximaal twee jaar vijf  á zes worden. 
 
Invoeren van integraal management. 
Integraal management wordt gefaseerd ingevoerd. Afdelingshoofden volgen een algemene cursus. 
Bovendien hebben zij een competentie-assesment ondergaan, om na te gaan of, en zo ja, op welke 
specifieke punten nog op het individu toegespitste aanvullende scholing nodig is. 
 
Formatiescan 
Om zicht te krijgen op de gemeentelijke formatie in relatie tot referentiegemeenten is een formatiescan 
uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de ambtelijke formatie in Zundert 10,2 fte’s lager is dan het gemiddelde. 
Aangetekend moet worden dat het huidige takenpakket uitgangspunt is: Een op beheer gerichte 
organisatie. Indien meer aandacht gewenst is voor (strategische)beleidsontwikkeling, dan is dit niet 
mogelijk binnen de huidige formatie. 
Door de onderzoeker is verder geconstateerd dat verdere bezuiniging op de formatie niet verantwoord 
is en dat, gegeven de krappe bezetting, een compliment aan de medewerkers op zijn plaats is. Wij 
onderschrijven dat gaarne. 
 
Personeelsbeleid 
Een formatiescan is primair op de kwantiteit gericht, en niet op de kwaliteit. Wij hebben geconstateerd 
dat ook in kwalitatieve zin verbetering gewenst en noodzakelijk is. Investeren in medewerkers die 
meer kunnen en willen dan zij op dit moment doen is daarbij uitgangspunt. Bij wijze van experiment 
zijn  wij begonnen met individuele POP gesprekken, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van onze 
medewerkers en hun competenties. Daarmee is een start gemaakt met het invoeren van 
competentiemanagement. Dit jaar worden functionerings- en beoordelings- en POP- gesprekken in de 
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gehele organisatie ingevoerd. De uitkomsten van deze gesprekken zullen de basis vormen van het op 
te stellen opleidingsplan. 
 
De cultuur van de organisatie 
Het streven naar een goed functionerend, extern gericht, ambtelijk apparaat vergt niet alleen 
organisatorische aanpassingen. Ook in de cultuur van de organisatie moet geïnvesteerd worden. Wij 
starten nog deze collegeperiode een project om tot verbeteringen te komen. Uitgangspunten zijn 
daarbij klantgerichtheid, open en meer directe communicatie, integraal – dus afdelingsoverschrijdend 
– denken en werken, afspraak is afspraak, verbeteren en stroomlijnen van interne processen, 
alsmede het verbeteren van sturing, planning en control. 
 
Regionale samenwerking 
Onze gemeente is toegetreden tot het P&O web West Brabant. Door bundeling van krachten zijn er 
meer mogelijkheden om tot loopbaanbeleid en bevordering van mobiliteit te komen. Ook wordt de 
mogelijkheid onderzocht om tot een shared service center te komen. 
 
Personele knelpunten 
Tenslotte zijn wij er in geslaagd om enkele slepende kwesties, die hun oorsprong vonden in de crisis 
die begin 2005 in de organisatie optrad, tot een oplossing te brengen. 
 
Huidige stand van zaken 
Het proces van organisatieontwikkeling is in een hoger tempo verlopen dan het college bij aantreden 
heeft kunnen bevroeden, met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris heeft deze ontwikkeling een 
extra impuls gekregen.  
Het is niet ondenkbaar dat in de loop van het huidige begrotingsjaar de nieuwe organisatie en de nieuwe 
formatie in zeer belangrijke mate zal zijn gerealiseerd. Op leidinggevend niveau is dan sprake van een 
aanzienlijke vereenvoudiging van de structuur en een reductie van het aantal leidinggevenden. Hierdoor 
ontstaat mede de ruimte om de noodzakelijke inhaalslag richting adequate formatie te realiseren. 
Ondertussen wordt ook in kwaliteit geïnvesteerd. 
Ondertussen constateert het college, dat ondanks het ingrijpende en deels traumatische proces dat we 
hebben doorgemaakt, het onderling vertrouwen is gegroeid en dat een nieuw elan binnen de organisatie 
aan het ontstaan is. Dit zal verder moeten worden vastgehouden en uitgebouwd. 
 
Aanbevelingen 
 
1) Het nieuwe college respecteert een duidelijke rolverdeling tussen ambtelijk apparaat en bestuur 

onverlet de eindverantwoordelijkheid van het bestuur. 
2) De raad geeft het nieuwe college de ruimte om het organisatie- en personeelsbeleid verder te 

ontwikkelen en in te vullen 
3) De raad biedt, voor zover gewenst, het college de budgettaire ruimte om te blijven investeren in 

kwaliteit van de organisatie. 
4) Een systeem van incidentele beloning, waarbij bijzondere inzet extra kan worden beloond, dient 

een wezenlijke instrument van personeelsbeleid te zijn. Hierbij moet aan een budget van 1% van 
de loonsom worden gedacht. 
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FINANCIEN 
 
Stand van zaken bij aantreden van het college 
Bij aantreden trof het college een situatie aan die zich in een aantal punten laat karakteriseren: 
 
1) Begroting is conservatief opgesteld: voorzichtigheid bij iedere raming leidt onherroepelijk tot  een 

rekening met grote overschotten. Dit mag aardig lijken, maar impliceert dat bij gelegenheid van de 
begrotingsbehandeling voor de raad geen betrouwbaar beeld van het totaal van de begroting 
bestaat. 

2) De reserve positie is complex samengesteld met allerlei claims en beschikkingen, waardoor een 
goed zicht op dit onderdeel van de financiële positie ontbreekt. 

3) De beheerplannen zijn ten dele incompleet en dekken niet de volledige beheer periode, waardoor 
ze een destabiliserend effect op de begroting kunnen hebben. 

4) Het grondbedrijf is een grote onzekere factor in de financiële positie van Zundert. 
5) Er ligt een bezuinigingstaakstelling van € 550.000,- waarmee de begroting sluitend is gemaakt. 

Terwijl het begrotingsjaar al drie maanden onderweg is, is hieraan nog geen werk verzet. 
6) De kennis met betrekking tot de financiële positie van de gemeente is sterk gecentraliseerd. 
7)  Er is geen sprake van integraal management. Dit gekoppeld aan punt 5) levert een 

onevenwichtige situatie binnen het management op en een te smal gedragen verantwoordelijkheid 
voor het totaal van de gemeentelijke huishouding inclusief financiën. 

8) Het lastenpatroon in Zundert is beneden gemiddeld; het  OZB tarief bevindt zich zelfs op een 
niveau van 50% van het landelijk gemiddelde.  

9) Tegelijkertijd zijn er beleidsachterstanden die moeten worden ingelopen. 
10) Middels heroverweging kan ruimte vrijgemaakt worden voor nieuw beleid en inlopen van 

achterstanden. 
 
 
Het werkplan 
Op basis van bovenstaande beoordeling is een financiële heroriëntatie en sanering in gang gezet die 
de volgende elementen bevat: 
 

 Een meer realistische raming, waardoor er een betere overeenstemming ontstaat tussen 
begroting en rekeningsresultaat; een en ander levert op begrotingsbasis ruimte op. 

 Het verhelderen van het totaal van de financiële positie. 

 Het beheersbaar maken van de begroting middels meerjarig beleid. 

 Het beschikbaar maken van middelen voor nieuw beleid en het inlopen van achterstanden. 

 Het integreren van inhoudelijk en financieel beleid. 
 
Deze zaken kregen in het werkplan hun neerslag in 21 beleidsvoornemens. Die hieronder compact 
gepresenteerd worden. 
De uitvoering van de voornemens is bemoeilijkt door afwezigheid van de directeur middelen en het 
hoofd financiën, waardoor geen interne senior beleidcapaciteit beschikbaar was. De ergste pijn kon 
worden opgevangen door inzet van interim capaciteit en intensieve betrokkenheid vanuit het college. 
In januari viel ook het interim hoofd financiën door ziekte uit, waardoor de afrondende fase van de 
werkzaamheden aan de financiële paragraaf van het werkplan verder werd bemoeilijkt. 
Alle beleidsvoornemens zijn ter hand genomen en er is al veel gerealiseerd of in gang gezet. Echter 
de capaciteitsproblematiek heeft er wel toe geleid dat een aantal zaken (bijvoorbeeld de exploitatie 
van het grondbedrijf) globaler zijn aangepakt dan aanvankelijk de bedoeling was. Kortom de totale 
situatie is heel behoorlijk in beeld en compleet (het casco staat er), maar behoeft op een aantal 
punten zeker nadere uitwerking en detaillering. 
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Voornemen Inhoud 

1 Voor de kapitaallasten van nieuwe investeringen wordt uitgegaan van realisering 
per medio het begrotingsjaar. 

2 Voor de kapitaallasten van de kredieten van afgelopen jaren en het lopende jaar 
wordt uitgegaan van het niveau van het volume van de restkredieten van het 
voorgaande jaar. 

3 Bij de planning van nieuw beleid wordt rekening gehouden met een realistische 
ingangsdatum en, bijgevolg, middelenbeslag. 

4 De behoedzaamheidreserve wordt voor 100% als inkomsten geraamd. 

5 In de meerjarenraming worden stelposten opgenomen voor nieuw beleid en 
nieuwe investeringen op basis van historische gegevens. 

6 Er wordt een aanzet gemaakt voor meerjarige perspectieven van nieuw beleid en 
nieuwe investeringen. 

7 Er wordt een  aanvang gemaakt met een liquiditeitenplanning met een meerjarig 
perspectief. 

8 Bij de opstelling van beheersplannen is de levenscyclus van het kapitaalsgoed 
uitgangspunt voor planning en financiering. 
 

9 Er wordt een start gemaakt met de volgende beheersplannen 
GRP, Wegenbeheerplan, Groenbeheerplan, Gebouwenbeheerplan, 
Integraal huisvestingsplan onderwijs 

10 Er worden aanzetten gegeven voor het ontwikkelen van een formatie 
berekeningsysteem 

11 Het college biedt de raad nog voor de zomervakantie een notitie reserve beleid 
aan. 

12 Met betrekking tot het controle project, wordt de capaciteitsbehoefte 
geïnventariseerd, waarna de middelenvraag bij gelegenheid van de begroting 
wordt opgevoerd. 

13 Er wordt een vorm van integraal management ingevoerd. 

14 Alle kapitaalgoederen dienen in de staat van investeringen opgenomen te zijn 
inclusief de datum van vervanging en het actuele vervangingsbudget. 

15 Op korte termijn komt het college met een notitie, waarin op een systematische 
wijze naar de mogelijkheden van kostenbeperking en beheersing wordt gekeken. 

16 Er zal  Vergelijkende Budgetanalyse Analyse worden toegepast. 

17 De Kerntaken discussie zal op korte termijn worden opgestart. 

18 Het rekeningsresultaat 2004 wordt gestort in een tijdelijke voorziening “doorstart 
gemeentelijke organisatie”. 

19 Ten laste van de algemene reserve een budget van €300.000,- beschikbaar 
stellen voor werkzaamheden in het lopende jaar 2005. 

20 Er komt een OZB ontwikkelingsperspectief, waarin aangegeven wordt hoe de OZB 
zich in de komende jaren zal ontwikkelen in samenhang met de inhaalslag van 
beleid. 

21 Vooruitlopend op het OZB ontwikkelingsplan zal voor het jaar 2006 een OZB 
verhoging van 10% aan de orde zijn. 

 
 
Opmerking: Voornemen 12 is iets uitgebreider geformuleerd omwille van de leesbaarheid; in 
voornemen 21 is het correcte percentage van de OZB stijging opgevoerd. 
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Rapportage met betrekking tot de vorderingen 
 
Voornemen 1  
Uitgevoerd bij gelegenheid van de begroting 2006 als stelpost; met de invoering van het nieuwe 
financiële systeem wordt dit integraal meegenomen bij de opstelling van de begroting 
 
Voornemen 2  
Uitgevoerd bij gelegenheid van de begroting 2006 als stelpost; met de invoering van het nieuwe 
financiële systeem wordt dit integraal meegenomen bij de opstelling van de begroting 
 
Voornemen 3 
Uitgevoerd bij gelegenheid van de begroting 2006 als stelpost; met de invoering van het nieuwe 
financiële systeem wordt dit integraal meegenomen bij de opstelling van de begroting 
 
Voornemen 4 
Uitgevoerd bij gelegenheid van de begroting 2006. 
 
Voornemen 5 
Uitgevoerd bij gelegenheid van de begroting 2006 
 
Voornemen 6 
In uitvoering; wordt meegenomen bij de perspectiefnota 2007 
 
Voornemen 7 
In uitvoering; een eerste doorkijk laat zien dat consolidatie de eerste jaren nog niet aan de orde is.  
Een verfijning is gewenst met name met incorporeren van de cash flow van het grondbedrijf.  Bij 
gelegenheid van de perspectiefnota 2007 zal een eerste onderbouwde liquiditeitenprognose 
beschikbaar zijn. 
 
Voornemen 8 
In uitvoering. Is uitgangspunt bij aanpassingen en actualisering van beheersplannen. 
 
Voornemen 9 
In uitvoering. Op dit moment is het werk aan het beheerplan gemeentelijke gebouwen in volle gang, 
wij hopen daar spoedig over te kunnen rapporteren voor de overige beheerplannen wordt naar de 
rapportage van de sector grondzaken verwezen. 
 
Voornemen 10 
In uitvoering; wordt behandeld in de raad van 23-02-2006. 
 
Voornemen 11 
Uitgevoerd; in de raad van 8-11 heeft besluitvorming plaatsgevonden. 
  
Voornemen 12  
Uitgevoerd; In september 2005 is door het college het interne controleprogramma vastgesteld waarin 
de capaciteitsbehoefte is bepaald voor wat betreft een groeimodel richting een organisatie in control. 
De uitvoering van het IC plan is met ingang van november 2005 in gang gezet. 
 
Voornemen 13 
Uitgevoerd; besluitvorming afgerond; implementatie per 01-01-2006. 
 
Voornemen 14 
In uitvoering; bij iedere vervanging zal het kapitaalgoed op de staat kapitaalgoederen worden 
opgevoerd met het bijbehorende vervangingsjaar; inmiddels is in de meerjarenraming ook een 
stelpost opgevoerd voor vervangingsinvesteringen van € 100.000,- per jaar cumulatief, zodat hiervoor 
ook dekking in de toekomst aanwezig is. 
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Voornemen 15 
In uitvoering. In augustus is een notitie aan de commissie Bestuurszaken en Middelen aangeboden 
met daarin de gedachte aan[pak en methode. Op dit moment wordt een notitie opgesteld met een 
projectenlijst. Deze zal naar verwachting voor het eind van het jaar worden aangeboden. 
 
Voornemen 16 
Uitgevoerd / in uitvoering. Een eerste vergelijkende budget analyse van Deloite en Touch heeft ter 
inzage gelegen; deze analyse was van een globaal karakter; in het kader van de formatiescan zal 
mogelijk een verdieping plaatsvinden. Vooralsnog levert deze benadering minder op dan we er van 
verwacht hadden; een verdere verdieping kan nog aan de orde komen. 
 
Voornemen 17 
Uitgevoerd / in uitvoering. Een kerntakendiscussie (zoals ook bedoeld in het K+V rapport) in enge zin 
is begrepen in het proces van permanente heroverweging.  
Een strategische kerntakendiscussie is bij uitstek een taak van de raad. 
 
Voornemen 18  
Uitgevoerd. Hiertoe heeft het college een voorstel gedaan aan de raad bij gelegenheid van de 
bespreking van het werkplan. Uiteindelijk heeft de raad voor de doorstart van de organisatie een 
budget van € 400.000,- beschikbaar gesteld. De wachtgeldverplichtingen en de regeling met enkele 
personeelsleden zijn anderszins geregeld 
 
Voornemen 19 
Uitgevoerd. 
 
Voornemen 20 
Uit te voeren. 
Het meerjarig financieel perspectief van de gemeente wordt langzaam maar zeker helderder. 
Belangrijke elementen hierin zijn:  
De meerjarenraming (laat een positief beeld zien). 
Het grondbedrijf (laat een positief beeld zien). 
De reservepositie (laat een gematigd positief beeld zien) 
De adequaatheid van de formatie kan met beperkt beslag op budget (onderuitputting) worden 
opgelost. 
De afdekking van de beheersplannen (in uitvoering). 
 
Als de situatie binnenkort is uitgekristalliseerd wordt helder of er naast de trendmatige verhoging van 
de OZB een extra verhoging wenselijk is en kan een meerjarig perspectief worden uitgezet. 
Vooralsnog zet het college in op een extra jaarlijkse verhoging van 0 %; garanties zijn op dit moment 
echter niet te geven 
 
Voornemen 21 
Uitgevoerd. De extra verhoging van 10% maakt deel uit van de dekkingsvoorstellen van het college. 
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Huidige stand van zaken  
 
De financiële positie van Zundert is niet problematisch: 

 De begroting sluit 

 De meerjarenraming bevat voor het eerst dekkingsmiddelen voor nieuw beleid, nieuwe 
investeringen en vervangingsinvesteringen. 

 De meerjarenraming laat een toenemend overschot bij bestaand beleid zien. 

 De reservepositie is als redelijk te beoordelen. 

 Het grondbedrijf zal per saldo baten opleveren. 

 Er is ruimte voor heroverweging zonder draconische maatregelen. 

 Vanuit de algemene uitkering lijkt de kans op meevallers groter dan de kans op tegenvallers. 

 In laatste instantie is ruime capaciteit in de OZB aanwezig. 
 
Het probleem van Zundert zit met name in de achterstanden: 

 Volledig afdekken van de beheerplannen 

 Adequaat uitvoeren van taken. 

 Het op adequaat niveau brengen van de formatie. Dankzij een heroverwegingsresultaat bij de 
organisatie ontwikkeling (reductie van management) kan deze achterstand met beperkte middelen 
(onderuitputting) worden opgelost. Hierbij wordt aangetekend dat we spreken over een adequate 
formatie voor het bestaand beleid, een beheerorganisatie met relatief geringe beleidsmatige 
ambities. 

 Het versterken van het weerstandsvermogen door het beroep op de reserves vanuit de exploitatie 
terug te brengen. Reserves zijn dan ook reëel beschikbaar en daarmee wordt ook de 
transparantie vergroot 

 
 
Vooralsnog lijkt het mogelijk de achterstanden gefaseerd in te lopen zonder al te groot beroep op de 
extra OZB capaciteit. 
 
Financieel zit Zundert op de goede weg. Het moet mogelijk zijn om in het perspectief van de komende 
meerjarenraming de achterstanden in te lopen, naast het entameren van nieuw beleid. 
 
Zoals reeds eerder gemeld kampen wij met bezettingsproblemen op het hoofdstuk financieel beleid. 
In de zittingsperiode van het huidige college moesten wij het stellen zonder de senior beleidscapaciteit 
van de directeur middelen en het hoofd financiën. Recent is ook ons interim hoofd financiën door 
ziekte weggevallen en zal een van de twee beleidmedewerkers ons binnenkort gaan verlaten. Het zal 
enige tijd duren voor we formatief weer op sterkte zijn; daarnaast zal er ook sprake zijn van enige 
discontinuïteit.  
We kunnen stellen dat de hoofdlijnen van een vernieuwd financieel beleid en financiële sanering er op 
dit moment liggen (het casco is er). Er zal echter aan de nadere invulling nog veel werk besteed 
moeten worden. Het mag duidelijk zijn dat door de huidige personele situatie een en ander wat 
vertraging zal oplopen. Hieraan kleven naar het oordeel van het college echter geen wezenlijke 
afbreukrisico’s. 
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Aanbevelingen 
 
1) Het financieel beleid van de gemeente moet in toenemende mate een meerjarig karakter krijgen. 

Hiertoe wordt aanbevolen: 

 Nieuw beleid en nieuwe investeringen zoveel mogelijk over de gehele periode van de 
meerjarenraming in beeld brengen en financieel afdekken. 

 Het actueel maken en houden van de beheerplannen op basis van de gehele levenscyclus 
behoort prioriteit te hebben. 

 De exploitatie van het grondbedrijf jaarlijks te actualiseren op basis van exploitatieopzetten per 
complex. 

 Verder ontwikkelen van een betrouwbare liquiditeitenplanning. 
 
2) De relatie tussen taken en formatie verder in beeld brengen en een helder en consistent 

volgehouden beleid hierin voeren. Met enige regelmaat zal een formatiescan de adequaatheid van 
de formatie moeten toetsen. 

 
3) Met betrekking tot de vervangingsinvesteringen een eenmalige inspanning doen om alle 

kapitaalgoederen met kosten en vervangingsjaar in beeld te brengen, waarna de stelpost 
vervangingsinvesteringen kan worden vervangen door de onderbouwde ramingen. 

 
4) De heroverweging voortgang laten vinden en in een jaarlijkse actualisering het permanente 

karakter bewaken. 
 
5) Bij het bereiken van een voldoende betrouwbare meerjarige doorkijk kan leiden tot  ozb 

ontwikkelingsperspectief. Hierdoor wordt ook de ontwikkeling van de lasten voor de burgers beter 
voorspelbaar en beheersbaar; schoksgewijze ontwikkelingen worden voorkomen. 
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PORTEFEUILLE SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN 
 
 
Stand van zaken bij aantreden van het college 
Toen wij als interimcollege aantraden, werden wij op het onderhavige beleidsterrein geconfronteerd 
met beleidsachterstanden als gevolg van de bestuurlijke crisis en het gebrek aan ambtelijke capaciteit 
en middelen. In het algemeen genomen was er wel een beeld van wat er op dit beleidsterrein moest 
gebeuren, maar zijn veel zaken om de redenen als voormeld blijven liggen. Het was zaak tot een 
snelle aanpak te komen van onderwerpen, die vanuit de politiek en vanuit de samenleving als 
prioriteiten werden aangedragen dan wel uit een oogpunt van wettelijke taakvervulling beslist niet 
mochten blijven liggen. 
 
Werkplan 
De onderwerpen, waaraan in de interimperiode aandacht moest worden besteed, werden 
geïnventariseerd en in het werkplan opgenomen onder weergave van de problematiek, oplossing en 
beoogd doel, het tijdsbestek daarvan alsmede de benodigde middelen. Deze onderwerpen waren in 
grote lijnen onder te brengen in de volgende thema’s: veiligheid, jeugd, sportvoorzieningen en 
zorg/welzijn. 
 
Rapportage werkzaamheden 
 
 
Programma’s Werkplan 
 

Programma 2 Openbare orde en veiligheid 

Waar stonden we Het beleid terzake integrale veiligheid diende te 
worden ontwikkeld en beschreven en vervolgens 
ingebed. 

Beoogd doel maart 2006 Overkoepelend beleid beschreven in 2005 en 
(als subdoel) het veiligheids- en 
handhavingsbeleid diende te worden ingebed. 

Wat hebben we ondernomen De overkoepelende nota “Integraal 
veiligheidsbeleid” is in concept gereed. 
Onderdelen van het veiligheidsbeleid zijn 
uitgevoerd of in uitvoering zoals het 
samenscholingsverbod rondom de sporthal 
Onder de Mast, een flyeractie tegen auto-
inbraken en de uitbreiding van het veilig-honk 
project tussen Zundert en Rijsbergen en het 
oversteekveilig maken van de Rucphenseweg 
nabij café den Hoek. 
 

Waar staan we nu De nota “Integraal veiligheidsbeleid” wordt nog 
door het college aangeboden. Verschillende 
aspecten inzake veiligheidsbeleid zijn, 
anticiperend op de vaststelling van de nota, 
pragmatisch uitgevoerd. 
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Programma 2 Handhavingsbeleid 

Waar stonden we De ambtelijke risico-inventarisatie aan de hand 
van het “Moerdijks afwegingsmodel” diende te 
worden geaccordeerd. Risico-inventarisatie en 
nadere uitwerking diende nog bestuurlijk te 
worden vastgesteld. 

Beoogd doel maart 2006 Accordering van het “Moerdijks afwegingsmodel” 
en accordering van de risico-inventarisatie. 

Wat hebben we ondernomen Afwegingsmodel en risico-inventarisatie 
geaccordeerd. De integrale inbedding van het 
handhavingsbeleid zal plaatsvinden in de loop 
van 2006 als vervolg en als uitvloeisel van, c.q. in 
combinatie met de nota integrale veiligheid. Op 
onderdelen heeft de inbedding reeds 
plaatsgevonden of is in uitvoering. 
 

Waar staan we nu Risicoanalyse vindt in 2006 plaats. Integrale 
inbedding handhavingsbeleid vindt plaats als 
vervolg op de nota “Integrale veiligheid”. 

 

Programma 3 Jeugdbeleid 

Waar stonden we Met het jongerenwerk vonden gesprekken plaats 
m.b.t. de aanpak van de problematiek en 
uitbreiding van het aantal uren t.b.v. die aanpak. 
De Wet op de jeugdzorg diende te worden 
vertaald naar gemeentelijk handelen. 

Beoogd doel maart 2006 Extra aandacht voor problemen onder jongeren. 
Beschikbaarstelling van een structureel 
werkbudget voor het opzetten en/of 
ondersteunen van diverse projecten.  
Duidelijkheid over de opzet van voorzieningen in 
het kader van preventief jeugdbeleid, mogelijk in 
de vorm van een dienstverleningsconcept. 

Wat hebben we ondernomen D.m.v. een structurele uitbreiding van het aantal 
uren is extra aandacht besteed aan de 
probleemgebieden. Binnen de gestelde financiële 
kaders is de beschikbaarstelling van een 
structureel werkbudget gerealiseerd. Er is 
gewerkt aan het oplossen van problemen tussen 
jongeren(groepen) en wijkbewoners. 
De realisering van een JOP is aanstaande. 

Waar staan we nu T.b.v. het jongerenwerk wordt gewerkt aan de 
realisatie van een onderkomen in het nieuwe 
jeugd- en kindercentrum. Preventief jeugdbeleid 
wordt opgepakt in het kader van de uitwerking 
van de Wet op de maatschappelijke 
ondersteuning. 
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Programma 6 Vrijetijdsbesteding/infrastructuur 

Waar stonden we Vooruitlopend op trajecten als zelfwerkzaamheid, 
overdracht/privatisering van voorzieningen etc. 
diende een inventarisatie plaats te vinden. 

Beoogd doel maart 2006 Het (doen) opstellen van een nulmeting en – in 
het verlengde daarvan – het (doen) opstellen van 
een meerjaren onderhouds- en vervangingsplan. 
Het aanbieden van een nota inzake privatisering 
van sportaccommodaties. 

Wat hebben we ondernomen De nulmeting m.b.t. de buitensportvoorzieningen 
is gereed en wordt nog door dit college aan de 
raad aangeboden. Deze meting dient als basis 
voor de privatiseringsdiscussie. Vooruitlopend 
hierop zijn met de buitensportverenigingen 
oriënterende gesprekken gevoerd en zijn directe 
knelpunten inmiddels zoveel mogelijk verholpen. 
Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen, dat m.b.t. 
de atletiekbaan van DJA volstaan kan worden 
met vervanging van de toplaag. Dit werk wordt 
thans aanbesteed. Momenteel wordt onderzocht, 
of verplaatsing van het hockeyveld naar het 
complex Akkermolen binnen de mogelijkheden 
ligt. De Moerse Boys krijgen in ieder geval 
nieuwe kleedlokalen. De wijze van uitvoering is 
afhankelijk van de uitslag van het vermelde 
onderzoek. 

Waar staan we nu Vervolg dient te worden gegeven aan de 
uitkomsten van de nulmeting. Na ambtelijke 
voorbereiding volgt besluitvorming van het 
college, voorzien in maart 2006. 

 

Programma 7 Welzijn en Zorg 

Waar stonden we De invoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) was voorzien voor 2006. 
In verband daarmee diende, bij voorkeur in 
regionaal verband, de voorbereiding plaats te 
vinden voor de invoering en vervolgens 
implementatie van eerder genoemde wet. 

Beoogd doel maart 2006 Participatie in het regionale projectplan. 
Voorbereiding regie en uitvoering WMO op lokaal 
niveau. 

Wat hebben we ondernomen Zundert neemt deel aan het regionale projectplan 
WMO. De fasen 0 (verkenning en inventarisatie) 
en 1 (wat moet er geregeld worden) zijn 
afgerond. Fase 2 (hoe gaan we het regelen) 
loopt. Om zicht te krijgen op de lokale inkleuring 
van hetgeen in fase 2 en fase 3 moet 
geschieden, zijn gesprekken gevoerd met alle 
maatschappelijke organisaties, die op enigerlei 
wijze met de WMO in aanraking kunnen komen. 
 

Waar staan we nu Presentatie van het projectplan aan de 
Commissie Inwonerszaken heeft 
plaatsgevonden. Nadere uitwerking vindt thans 
plaats. 
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Programma 8 Welzijn en Zorg – regionale samenwerking 
sociale zaken 

Waar stonden we Naar aanleiding van bestuurlijk overleg in 2003 
bestond de wens om tot verdere regionale 
samenwerking te komen. Dit zou verder 
onderzocht moeten worden. 

Beoogd doel maart 2006 Aangaan van een intentieovereenkomst. 
Duidelijkheid over haalbaarheid van 
regionalisering met inachtneming van de 
geformuleerde uitgangspunten en een afweging 
van de voor- en nadelen van dergelijke 
samenwerking. 

Wat hebben we ondernomen De gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en 
Zundert hebben een intentie-overeenkomst 
gesloten tot nadere samenwerking. Hoever die 
samenwerking zou moeten gaan, is inmiddels 
onderzocht. Dit heeft geleid tot een 
vervolgintentie-overeenkomst, waarbij de 4 
gemeenten hebben uitgesproken te streven naar 
een samenwerking volgens het integratiemodel 
per 1-1-2007, waarna verder zal worden 
onderzocht en beslist, of een intergemeentelijke 
sociale dienst haalbaar is. De gemeenten hebben 
de intentie om tot een ISD te komen, als deze 
haalbaar blijkt te zijn.  

Waar staan we nu Onderzoek is gaande m.b.t. de haalbaarheid van 
een intergemeentelijke sociale dienst. 

 

Programma 9 Welzijn en Zorg - minimabeleid 

Waar stonden we Het was wenselijk het bestaande minimabeleid te 
herzien door invoering van de Wet werk en 
bijstand (WWB) en nieuwe ontwikkelingen. 
De beëindiging van de ID-banen diende verder te 
worden geïmplementeerd. 

Beoogd doel maart 2006 Verdere afbouw ID-banen. 
Herijking minimabeleid. 

Wat hebben we ondernomen De herijking van het minimabeleid vindt plaats op 
basis van de hoofdlijnennotitie, die ter 
kennisname is voorgelegd aan de Commissie 
Inwonerszaken. 
Conform het besluit van het college en de raad 
heeft verdere afbouw van de ID-banen 
plaatsgevonden. 

Waar staan we nu De herijking van het minimabeleid loopt conform 
de planning zoals die in de hoofdlijnennotitie is 
aangegeven. Het aantal ID-banen is in 2005 van 
10 afgenomen tot 4. 
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Programma 10 Welzijn en Onderwijs - peuterspeelzalen 

Waar stonden we De peuterspeelzalen waren doende zich te 
beraden op samenwerking mede gelet op de 
eisen, die ten aanzien van een sluitende aanpak 
worden gesteld. 

Beoogd doel maart 2006 Realisatie samenwerking peuterspeelzalen 

Wat hebben we ondernomen De gesprekken met de 4 stichtingen lopen nog. 
De richting is: eerst een betere samenwerking op 
de inhoud van het peuterspeelzaalproduct. Als de 
stichtingen het eens zijn over de inhoud, worden 
de organisatorische consequenties van de 
inhoudelijke samenwerking bezien. Kortom er 
wordt gewerkt volgens het adagium: structuur 
volgt inhoud. Geen van de betrokken organisaties 
sluit fusie op termijn uit. 

Waar staan we nu De gesprekken vinden doorgang in 2006.  

 

Programma 11 Welzijn en Zorg – huiselijk geweld 

Waar stonden we Er waren, in het kader van de bezuinigingen, 
geen gelden beschikbaar gesteld voor dit 
onderdeel. Gelet op de wettelijke verplichting 
diende e.e.a. toch gestalte te krijgen. 

Beoogd doel maart 2006 Uitvoeren van beleidsacties. Tot stand brengen 
van het wettelijk verplicht lokaal 
gezondheidsplan. 

Wat hebben we ondernomen Zundert neemt inmiddels deel aan het regionale 
project huiselijk geweld. Daarvoor zijn structurele 
middelen in de begroting opgenomen. 

Waar staan we nu Gerealiseerd. 

 

Programma 1/2006 Orde en veiligheid – evenementenbeleid 

Waar stonden we De nota Evenementenbeleid diende te worden 
vastgesteld. De gevolgen van dat beleid diende 
nog nader te worden uitgewerkt. 

Beoogd doel maart 2006 Optimaliseren van verlenen/handhaven van 
vergunningen. Bewerkstelligen van efficiënte 
samenwerking tussen alle betrokken 
organisaties. Zorgdragen voor een adequaat en 
veilig verloop van evenementen. 

Wat hebben we ondernomen De nota evenementenbeleid is inmiddels door het 
college vastgesteld en zal aan de raad ter 
kennisname worden aangeboden. De APV is al 
vastgesteld en zal nog marginaal worden 
gewijzigd vanwege de implementatie van het 
evenementenbeleid. Het behalen van de 
beoogde doelen is een doorlopende aktie. 

Waar staan we nu De APV dient te worden aangepast. 
Verbeteracties worden uitgevoerd. 
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Programma 6 en 7/2006 Onderwijs  

Waar stonden we De onderwijskundige vernieuwingen dienden in 
de huisvestingsverordening te worden 
geïmplementeerd. Voorts diende voortgang 
plaats te vinden m.b.t. doordecentralisatie, 
onderwijsachterstandenbeleid etc. 

Beoogd doel maart 2006 Herijking van de systematiek. 
De basisscholen in staat te stellen 
onderwijskundige vernieuwingen in te voeren. 
Lijn uitzetten voor de toekomst. 

Wat hebben we ondernomen De onderwijskundige vernieuwingen zijn in de 
huisvestingsverordening geimplementeerd. Met 
het onderwijsveld vindt momenteel overleg plaats 
over onderwerpen als doordecentralisatie, 
onderwijsachterstandenbeleid, brede scholen, 
schoolbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk 
teneinde een lijn te vinden voor de raadsperiode 
2006-2010.  

Waar staan we nu Doordecentralisatie c.a. blijven onderwerp van 
gesprek en dienen t.z.t. hun definitieve beslag te 
krijgen. 

 

Programma 8/2006 Economische aangelegenheden – recreatie en 
toerisme. 

Waar stonden we De beperkte financiële middelen van de 
gemeente staan een profilering op dit terrein niet 
toe. Niettemin zal op gepaste wijze gestalte te 
worden gegeven aan een aanvaardbare 
gemeentelijke inbreng. 

Beoogd doel maart 2006 Deelname en participatie in het toeristisch-
recreatief platform. Businessplan – particulier 
initiatief – afwachten. 

Wat hebben we ondernomen De deelname in het toeristisch-recreatief platform 
is gecontinueerd. De totstandkoming van het 
toeristisch-recreatief businessplan is afhankelijk 
van het particulier initiatief. 

Waar staan we nu Gerealiseerd voor zover het de gemeentelijke 
activiteit betreft. 

 

Programma 9/2006 Vrijetijdsbesteding - binnensport 

Waar stonden we Met betrekking tot het onderhoud en beheer, 
alsmede de exploitatie van het zwembad “De 
Wildert” deden zich problemen voor. 

Beoogd doel maart 2006 Geactualiseerde beheersovereenkomst. Plan van 
aanpak wettelijk verplichte aanpassingen Wet 
hygiëne zwemvoorzieningen (WHZV). 

Wat hebben we ondernomen Met Zwembad de Wildert is oriënterend 
gesproken over de toekomst. Het 
zwembadbestuur stelt een toekomstvisie met een 
bijbehorend businessplan op. Aan de hand van 
deze toekomstvisie zal worden bezien in 
hoeverre het nodig is het zwembad aan te 
passen aan de wettelijke eisen en zal een nieuwe 
beheersovereenkomst worden aangegaan. 
 

Waar staan we nu In afwachting van toekomstvisie en plan. 
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Programma 12/2006 Welzijn en Zorg - vrijwilligersbeleid 

Waar stonden we In het kader van de WMO vormt het initiëren en 
instandhouding van vrijwilligerswerk een 
wettelijke verplichting. 

Beoogd doel maart 2006 Solide basis vormen voor het stimuleren en 
intensiveren van maatschappelijke zorg en 
activering (onderdeel WMO). 

Wat hebben we ondernomen De contouren van het vrijwilligersbeleid zijn 
aangegeven in de WMO-nota en zal in dat kader 
verder worden uitgewerkt. 

Waar staan we nu Vormt onderdeel van de invoering van de WMO. 

 
 

Programma 13/2006 Welzijn en Zorg - volksgezondheid 

Waar stonden we Op grond van wettelijk verplichtingen dient een 
aantal onderwerpen ter hand te worden genomen 
in het kader van informele zorg en algemene 
preventie. 

Beoogd doel maart 2006 Uitvoeren van beleidsactie c.a. 
Aanpassen van lokaal gezondheidsplan. 

Wat hebben we ondernomen De voorgenomen beleidsacties en activiteiten in 
het kader van informele zorg en algemene 
preventie zijn uitgevoerd. Het vigerende lokale 
gezondheidsplan loopt tot 2007. In de loop van 
2006 zal worden gewerkt aan een nieuw plan 
voor de periode 2007-2010. De uitvoering van 
het programma “Samen is wijs” ter bestrijding 
van eenzaamheid onder ouderen is in de loop 
van 2005 in uitvoering genomen. Dit programma 
wordt mede gebruikt om de armoede onder 
ouderen te signaleren. 

Waar staan we nu Doelen gerealiseerd. 

 
 
 
 
 
Huidige stand van zaken  
Er zijn op meeste terreinen aanzienlijke vorderingen gemaakt. De grote lijnen voor het in de toekomst 
te ontwikkelen sociaal-maatschappelijk beleid zijn uitgezet. Zundert kan weer vooruit, maar er moet 
nog veel werk verzet worden, dat ook de nodige tijd zal vergen. De grote lijnen zullen moeten worden 
vastgehouden en nader uitgewerkt. Er kan ook nog veel verbeterd worden. Wij geven daartoe 
hieronder enige aanzetten in de vorm van aanbevelingen. 
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Aanbevelingen 
Bij het geven van aanbevelingen voor het te voeren sociaal-maatschappelijk beleid hebben wij het 
volgende overwogen. 
a. Aan de gemeente worden steeds meer taken toebedeeld. De tendens daarbij is niet om de 
gemeente al die taken zelf te laten uitvoeren, maar de gemeente op te dragen ervoor te zorgen, dat 
die taken worden uitgevoerd. De gemeente wordt hoe langer hoe meer regisseur. Voor de uitvoering 
van taken zal zij hoe langer hoe meer aangewezen zijn op burgers, maatschappelijke verbanden en 
professionele dienstverleners. Ook onze gemeente zal zich moeten bezinnen op de vraag, hoe zij op 
deze ontwikkeling moet inspelen.                                 
b.Politiek-bestuurlijk mag het ruimtelijk beleid zich in Zundert in meer aandacht verheugen dan 
sociaal-maatschappelijk beleid. Dat houdt het gevaar in zich, dat de invulling van maatschappelijke 
behoeften botst met planologische beslissingen. Het kan echter niet zo zijn, dat, wat maatschappelijk 
dringend gewenst is, niet gerealiseerd kan worden, omdat er planologische bezwaren zijn. Planologie 
is niet meer en minder dan de ordelijke vertaling van maatschappelijke behoeften in “stenen”. Dit 
vraagstuk zal actueel worden, als de prestatievelden van de WMO nader ingevuld gaan worden. De 
vraag is, hoe we op voorhand met maatschappelijke ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening beter 
dan thans rekening kunnen houden. 
c. Veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken zijn dermate complex geworden, dat een gemeente 
van de omvang van Zundert deze in haar eentje niet kan oplossen. Zundert is hierbij in toenemende 
mate aangewezen op regionale samenwerking en moet hierop ook in de toekomst blijven inzetten. 
Deze samenwerking moet ook gericht zijn op het behalen van schaalvoordelen. Met de regionale 
samenwerking rond de WMO en sociale zaken gaat Zundert de goede kant op.  
d. De provincie heeft op sociaal-maatschappelijk terrein ons het nodige te bieden. Zundert moet veel 
alerter zijn op deze mogelijkheden dan thans het geval is. Zundert maakt bijv. momenteel nauwelijks 
gebruik van allerlei provinciale subsidies. Het zo optimaal mogelijk benutten van deze mogelijkheden 
vereist tevens, dat het gemeentebestuur moet blijven investeren in relaties met proviciebestuurders.  
e. In vergelijking met andere gemeenten is Zundert veilig te noemen. De nota integrale veiligheid reikt 
mogelijkheden aan om deze nog te verbeteren. Veiligheidsbeleid vaststellen betekent echter ook 
handhaven. Op dit terrein kent Zundert op diverse onderdelen nog aanzienlijke tekorten. Na 
vaststelling van de nota integrale veiligheid is het zaak door te pakken op het gebied van handhaving, 
ook als dat meer ambtelijke inzet kost. Daarvoor is een simpele reden aanwezig: Een overheid, die 
gedoogt, waar gehandhaafd moet worden, geeft aan de burgerij volstrekt verkeerde signalen af.  
f. In Zundert wordt de jeugdproblematiek teveel door de veiligheidsbril gezien. Benadering van de 
jeugd dient veel meer plaats te vinden vanuit de optiek van opvoeden en opgroeien: hoe geven elke 
jeugdige kans op een volwaardige plaats in de samenleving. Zundert moet werk maken van een 
sluitend jeugdbeleid van 0-23 jaar, dat uitgaat van ontwikkeling van kinderen en het ondersteunen van 
die kinderen, die daarbij moeilijkheden ondervinden. Op het gebied van jeugd zijn nog de nodige 
ontwikkelingen te verwachten als resultante van de operatie Jong. Ook prestatieveld 2 van de WMO 
gaat over jeugd. De nota jeugdbeleid uit 1995 (!) is dringend aan vervanging toe. Integraal jeugdbeleid 
anno nu moet daarvoor in de plaats komen.  
g. De huidige staat van de buitensportvoorzieningen in Zundert is momenteel matig tot redelijk. Dat 
betekent, dat er in de naaste toekomst belangrijke investeringen en beheersvoorzieningen nodig zijn 
om de buitenaccomodaties op het gewenste peil te brengen en te houden. Dit alles moet voor de 
gemeente wel betaalbaar blijven. Ons inziens heeft de gemeente tot taak heeft ervoor te zorgen, dat 
er gesport kan worden, hetgeen niet betekent, dat de gemeente alles zelf moet doen. Het is zaak, dat 
de nieuwe raad duidelijk maakt, wat de gemeente zelf moet doen en wat aan private partijen kan 
worden overgelaten. Het voorenstaande geldt ook voor de binnensportvoorzieningen, die binnen 
afzienbare termijn ook investeringen gaan vergen.  
h. Ook Zundert ontkomt niet aan de vergrijzingsgolf. Dit heeft grote gevolgen op tal van 
maatschappelijke terreinen. Uitgangspunt moet zijn behoud en vergroten van zelfstandigheid van 
ouderen. Met het nemen van maatregelen, die dat mogelijk maken, moet de gemeente “ouderenproof” 
gemaakt worden. Een groot deel van deze opgave kan overigens gerealiseerd worden in het kader 
van de uitwerking van de WMO.  
i. Zundert heeft een redelijk tot goed minimabeleid. Het grote probleem is echter het bereik van deze 
voorzieningen. Niet iedereen, die recht heeft op deze voorzieningen, maakt daarvan om verschillende 
redenen gebruik. Het opsporen van stille nood is niet eenvoudig. Het nieuwe college moet met de 
betreffende maatschappelijke organisaties aan de slag om mensen in nood daar te krijgen, waar zij 
hulp kunnen ontvangen. 
j. Zundert heeft aan evenementen, kleine bezienswaardigheden en natuur- en landschap het nodige in 
huis. Daar moet Zundert actief mee naar buiten. Daarvoor is regie nodig. De gemeente moet die regie 
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nemen en voor het toeristisch product ook geld durven uittrekken. Het is voorts zaak, dat initiatieven 
worden afgestemd met c.q. gekoppeld aan die van de omliggende gemeenten (ook Belgische) en aan 
regionale initiatieven, waarbij gewezen kan worden op het ontwikkelingsprogramma West Brabant. 
k. De gemeentelijke facilitaire en financiële inbreng (buiten de directe vergunningensfeer) bij de vele 
evenementen in Zundert is momenteel onduidelijk en niet overal even consistent. Er zal een duidelijke 
lijn moeten worden uitgezet, welke evenementen wel/niet materiëel en/of financiëel worden 
ondersteund en tot welk niveau, en wat van organisatoren aan zelfwerkzaamheid wordt verwacht. 
l. Het huidige subsidiebeleid, zoals vastgelegd in de vigerende subsidie-verordening, geeft 
onvoldoende mogelijkheden om subsidiesystematieken in te voeren, die tot doel hebben subsidie te 
koppelen aan concrete tegenprestaties. Dit zal met name actueel worden bij de invoering van de 
WMO, die gemeenten zal afrekenen op resultaten. Exploitatiesubsidies raken uit de tijd. Het is nu al 
min of meer gewoonte aan het worden, dat gemeenten met maatschappelijke partners 
productafspraken maakt en op die basis subsidieert (beleidsgestuurde contractfinanciering). 
 
Gelet op het vorenstaande zijn de concrete aanbevelingen:               
a. De regiefunctie van de gemeente verdient nadere bezinning.  
b. De afstemming tussen sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk  
   beleid verdient meer aandacht. 
c. Regionale samenwerking is voor Zundert een “must”. 
d. Zundert moet de provincie nadrukkelijk opzoeken. 
e. Het handhavingstekort moet worden weggewerkt. 
f. Jeugdbeleid is geen veiligheidsbeleid maar  
   ondersteuningdbeleid bij het opvoeden en opgroeien van  
   jeugdigen.  
g. Zundert moet in sportvoorzieningen investeren en beslissingen  
   nemen over privatisering. 
h. Zundert moet ouderenproof gemaakt worden. 
i. Stille nood moet beter bestreden worden. 
j. Zundert moet zich toeristisch-recreatief veel beter profileren 
k. De gemeentelijke inbreng bij evenementen moet heroverwogen  
   worden. 
l. Het gemeentelijk subsidiebeleid is aan herijking toe. 
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 PORTEFEUILLE GRONDZAKEN 
 
 

Stand van zaken bij aantreden van het college 
In de sector grondzaken was er door de niet duidelijke bestuurlijke aansturing (lastige dossiers bleven 
liggen) en onderbezetting (niet of onvoldoende ingevulde functies) op de afdeling, achterstand 
ontstaan op diverse onderdelen. Sommige zaken liepen zelfs in het geheel niet. 
Regionale contacten waren onder de maat. 
Er was behoefte aan stabiliteit, ordening, en duidelijkheid. Ondersteuning en keuzes maken 
(afstemmen werkhoeveelheid/capaciteit) was een eerste prioriteit. 
 
Werkplan 
Het werkplan van het college legde de basis voor verbetering van de werkprocessen. Daarnaast 
werden een aantal procedures strategisch “lopend” gehouden. 
Op het gebied van de ruimtelijke ordening waren de hoofdonderwerpen Oekels Bos, Patersven, 
Centrum Visie, St. Annaklooster, de reconstructie, ruilverkaveling, de rondweg, Bouwen Binnen 
Strakke Contouren, bestemmingsplan buitengebied. 
Op het gebied van beheer openbare ruimte waren de onderwerpen milieustraat, wegenbeheer, 
groenbeheer, gemeentelijk rioleringsplan, afweging samenstelling afdeling “buiten”. 
Milieu kreeg te maken met de achterstand betreffende de professionalisering, windmolenproject 
(duurzame energiedoelstelling), bodemvervuiling (Brabant Chemie)   
Volkshuisvesting had als projecten woonvisie ontwikkelen, (uitgifte kavels) Hofdreef, afspraken 
Zorgvoorwonen. 
Economische zaken kampte met teruggelopen overlegstructuur, gebrek aan een economisch  
beleidsplan. 
 
Rapportage vorderingen 
Gedurende de hele periode is er sprake van een behoorlijke onderbezetting binnen de sector 
grondzaken. Gedeeltelijk structureel, gedeeltelijk op basis van de vacaturestop, gedeeltelijk door 
ziekte. 
Daardoor zijn een aantal dossiers uit het werkplan niet afgerond, Voor deze geldt wel dat de koers is 
uitgezet, en dat afronding nog in 2006 zal plaatsvinden. In plaats daarvan is wel (soms ad hoc) tijd 
besteed aan dossiers die niet opgenomen waren in het werkplan. 
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Dossiers Werkplan 
 

Dossier 4 Illegale bewoning Parc Patersven 

Waar stonden we De gemeenteraad had op 2 december 2004 
besloten tot legalisatie. Aan dit besluit kon niet 
worden voldaan vanwege de criteria die door 
VROM aan legalisatie waren gesteld. 

Beoogd doel maart 2006 Besluitvorming t.a.v. strategie en uitwerking 
aanpak. Beschikbaar stellen middelen/uren voor 
uitvoering 

Wat hebben we ondernomen Allereerst is getracht helderheid te verkrijgen bij 
zowel het ministerie als GS omtrent het al dan 
niet meewerken aal legalisatie. Na herhaalde 
benadering heeft het ministerie uiteindelijk en 
eerst op 6 januari 2006 laten weten zich volgend 
op te stellen en het primaat bij GS te willen 
leggen. Inmiddels was van de provincie 
vernomen dat de gemeentelijke 
randvoorwaarden bepalend zullen worden geacht 
bij het uiteindelijke provinciale oordeel, samen 
met de ruimtelijke inpasbaarheid.  
Met de Vereniging van Eigenaren Patersven 
heeft intensief overleg plaatsgevonden omtrent 
de randvoorwaarden, verbonden aan legalisatie. 
Met externe ondersteuning worden deze 
opgesteld en voorgelegd aan de provincie. E.e.a. 
wordt medio februari verwacht.  Inmiddels heeft 
de gedeputeerde op onze uitnodiging het park op 
21 december bezocht. 

Waar staan we nu Wij zijn in afwachting van het resultaat van de 
acties van de Vereniging van Eigenaren, zodat 
deze na beoordeling, vergezeld van onze 
uitgangspunten kunnen worden voorgelegd aan 
de provincie. Na standpuntbepaling door GS kan 
de raad definitief besluiten tot legalisatie dan wel 
handhaving. 

 

Dossier 5 Landinrichting/Begrenzingenplan Aa of 
Weerijs 

Waar stonden we Het landinrichtingsplan was in GS vastgesteld en 
diende vertaald te worden in financiële en 
beheerafspraken met Dienst Landelijk Gebied 
(DLG). 

Beoogd doel maart 2006 Besluitvorming omtrent begrenzingenplan, 
overdracht, juridische afwikkeling, beschikbaar 
stellen gemeentelijke bijdrage en deelname 
aanbesteding onderhoud voor juli 2005  

Wat hebben we ondernomen Met DLG zijn de vereiste afspraken gemaakt, 
waarbij een financiële verdeelsleutel is overeen 
gekomen. De raad heeft hiermee ingestemd. De 
juridische overdracht is geregeld. De 
aanbesteding door DLG heeft geen doorgang 
gevonden en recent is besloten zelf als gemeente 
te fungeren als opdrachtgever, waardoor de 
werkzaamheden aan de wegen nog voor de 
zomer kunnen worden afgerond. 

Waar staan we nu De aanbesteding vindt plaats op 18 maart 2006 
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Dossier 12 Ontwikkeling beleid Besluit Luchtkwaliteit 

Waar stonden we Het besluit Luchtkwaliteit was vastgesteld, met 
alle mogelijke consequenties van dien voor de 
woningbouw in (ver)stedelijk(t)e gebieden. Een 
uitwerking op lokaal niveau dient te worden 
opgepakt.   

Beoogd doel maart 2006 Vaststelling beleid Besluit Luchtkwaliteit 

Wat hebben we ondernomen Met de vermelding dat de implicaties van het 
Besluit ook nu nog leiden tot verschillende 
interpretaties, is in de regio besloten de 
beleidsontwikkeling gezamenlijk op te pakken de 
Regionale Milieudienst (RMD) coördineert in 
deze en ondersteunt bij de opstelling van een 
luchtkwaliteitplan Verder is reeds een regionaal 
onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van fijn 
stof en is concreet de luchtkwaliteit in de 
Molenstraat onderzocht en gerapporteerd.  

Waar staan we nu Aan de hand van de beschikbare gegevens dient 
de regio het voortouw te nemen inzake 
beleidsontwikkeling. Een beleidsnotitie zou rond 
maart 2006 beschikbaar kunnen zijn. 

 

Dossier 13 Realisatie milieustraat 

Waar stonden we Locatiekeuze voor de milieustraat was een feit, 
echter de procedures (Ruimtelijke Ordening, 
milieu) diende nog te worden doorlopen en 
besluitvorming in raad op diverse fronten diende 
nog plaats te vinden. 

Beoogd doel maart 2006 Realisatie milieustraat 

Wat hebben we ondernomen In juni 2005 was een ambtelijk voorstel inzake 
realisatie afgerond, inclusief kredietvotatie e*-+ 
1n een aanzet voor acceptatiebeleid. In de 
procedures werden echter bedenkingen en 
zienswijzen ingediend. Na de zomer is getracht 
tot overeenstemming te komen met omwonenden 
van de nieuwe milieustraat. Tegelijkertijd heeft 
diverse malen overleg plaatsgevonden met de 
bewoners van de Manderslaan. Omdat duidelijk 
werd dat de Prinsenstraat-locatie bebouwd zou 
gaan worden, zijn contacten gelegd met de 
gemeente Rucphen als uitwijklocatie. 
Ondertussen is doorgewerkt aan de civiele 
voorbereiding en de procedures. In de commissie 
Groen en Wegen is voorts tweemaal opiniërend 
gesproken over het acceptatiebeleid en de 
diverse varianten van uit- en aanbesteding. Eind 
2005 is de artikel-17 procedure ingezet, met het 
oog op een tijdelijke milieustraat, op korte termijn 
te realiseren. Eind januari 2006 tenslotte, is een 
kredietvoorstel voor aanleg hiervan besproken in 
de commissie Groen en Wegen.    

Waar staan we nu De tijdelijke milieustraat aan de Prinsenstraat is 
gesloten. Een verzoek om voorlopige voorziening 
is behandeld door de raad van State op 31 
januari. Met de omwonenden is geen akkoord 
bereikt, zodat de art. 17-procedure zal moeten 
worden afgerond. Behandeling van het 
kredietvoorstel is geagendeerd voor de raad van 
23 februari. Bij uitblijven van verdere bezwaren 
kan een tijdelijke straat worden aangelegd in 
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april, tot die tijd kan inzameling plaatsvinden in 
Etten-Leur voor de grove fracties en de 
Manderslaan voor de overige fracties. Aanleg 
van een definitieve milieustraat kan gebeuren na 
aanbesteding in de zomer van 2006. 

 

Dossier 14 Afronding art. 19-procedure Rijserf 

Waar stonden we Tegen de verleende vrijstelling voor de bouw was 
een aantal bezwaarschriften ingediend. Deze 
hielden de bouw op korte termijn tegen.  

Beoogd doel maart 2006 De bouwactiviteiten dienen te zijn aangevangen 

Wat hebben we ondernomen Intensief overleg met de initiatiefnemer 
Zorgvoorwonen en de bezwaarmakers heeft een 
oplossing gebracht in de vorm van een aan te 
leggen parkeerkelder.  

Waar staan we nu De bouwactiviteiten zijn in volle gang 

 

Dossier 15 Centrumvisie Zundert fase 2  

Waar stonden we De Centrumvisie fase 1 (stedenbouwkundige 
visie) was afgerond en diende te worden gevolgd 
door een meer concrete visie op de openbare 
ruimte, in het bijzonder diende een oplossing te 
worden bedacht voor de verkeersproblematiek in 
het centrum. 

Beoogd doel maart 2006 Te beschikken over een vastgestelde 
Centrumvisie fase 2 

Wat hebben we ondernomen Begonnen is met een interactief traject. Er is een 
zeer breed vormgegeven klankbordgroep in het 
leven geroepen, met vertegenwoordigers uit 
allerlei geledingen. Verkeerstellingen en een 
kentekenonderzoek in de Molenstraat zijn medio 
2005 uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn 
aanleiding geweest tot een verkeerskundige 
analyse, die nu in uitvoering is. Met de 
ondernemers uit de Molenstraat is overeen 
gekomen dat in de loop van 2006 een viertal 
pilots in de Molenstraat  zal worden uitgevoerd, 
uiteenlopend van een parkeerverbod tot de 
instelling van eenrichtingsverkeer.  

Waar staan we nu De oorspronkelijk voorgenomen verkeerskundige 
studie is/wordt overschaduwd door en zal 
geïncorporeerd worden in wat nu wordt 
aangeduid als de centrumvisie fase 2-plus.  
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Dossier 16 Herontwikkeling CLTV-terrein 

Waar stonden we 
 

Beoogd doel maart 2006 De huidige overeenkomst vervangen door andere 
overeenkomsten, namelijk een 
huurovereenkomst voor het corsoterrein, een 
verkoopovereenkomst m.b.t. gemeentegrond aan 
CLTV, en een samenwerkingsovereenkomst 
Bouwen Binnen Strakke Contouren. 

Wat hebben we ondernomen Met CLTV en corso is overlegd over wensen en 
ontwikkelingen. Dit heeft ertoe geleid dat de 
overeenkomst tussen gemeente en CLTV uit 
2001 is ontbonden. Daarvoor in de plaats is 
getreden een koopovereenkomst tussen 
gemeente en CLTV ten behoeve van een perceel 
agrarische grond, gelegen aangrenzend aan het 
bedrijf. Voorts zijn afspraken gemaakt omtrent de 
huur en verhuur van een deel van het 
bedrijfsterrein aan de Stichting bloemencorso. 
Deze afspraken dienen door partijen zelf te 
worden vastgelegd in een huurovereenkomst, 
waarbij de gemeente heeft uitgesproken onder 
voorwaarden garant te willen staan voor het 
huurtarief. De financiële consequenties van een 
en ander zijn verwerkt in een forse toevoeging 
aan de gemeentelijke algemene reserve. 
Inmiddels wordt door Stichting Bloemencorso en 
Stichting Afzet Grootgroenproducten de 
mogelijkheid onderzocht van een verplaatsing 
van het corsoterrein naar de assortimentstuin. 
Hiertoe is inmiddels een verzoek om steun bij de 
gemeente neergelegd.  
Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling ter 
plaatse is inmiddels een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten.   

Waar staan we nu Er dient besluitvorming plaats te vinden omtrent 
het verzoek om steun inzake verplaatsing van het 
corsoterrein.  

 

Dossier 17 Herontwikkeling Markt e.o. 

Waar stonden we Met Zorgvoorwonen was een 
intentieovereenkomst gesloten, betreffende de 
ontwikkeling van de Markt e.o.. Deze diende 
vertaald te worden in een 
samenwerkingsovereenkomst, waarin ook de 
realisatie van een centrale huisvesting van de 
ambtelijke organisatie was inbegrepen. 

Beoogd doel maart 2006 Een ontwikkelingsvisie voor het gebied 
voorhanden te hebben 

Wat hebben we ondernomen Het initiatief voor uitwerking van de 
intentieovereenkomst lag en ligt bij 
Zorgvoorwonen. In strikte zin is hierin niets 
ondernomen. Echter, als uitvloeisel van de 
samenwerking bij St. Anna en de ontwikkeling 
van de centrumvisie fase 2 alsmede de discussie 
over de aanleg van een rondweg, hebben 
Zorgvoorwonen en gemeente gezamenlijk het 
initiatief genomen tot de opstelling van een 
masterplan voor het gehele centrumgebied. Aan 
Buro 5 uit Maastricht is gevraagd hiertoe een 
Plan van Aanpak te ontwikkelen, dat na een 
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inmiddels verkregen positief advies van de 
commissie Ruimtelijke Ontwikkeling op 23 
februari a.s. ter vaststelling aan de raad zal 
worden aangeboden. 

Waar staan we nu Besluitvorming ter zake het Plan van  
Aanpak is aanstaande, waarna offertes kunnen 
worden gevraagd voor de opstelling van een 
masterplan. De realisatie van Centrale 
Huisvesting zal hierin worden meegenomen, 
maar is nog mede afhankelijk van het 
organisatie-ontwikkelingstraject. 

 

Dossier 18 Herontwikkeling Sint Annaklooster e.o. 

Waar stonden we Een verkoopintentieovereenkomst met 
Zorgvoorwonen was gesloten, maar formalisering 
was afhankelijk van een door Zorgvoorwonen op 
te stellen plan voor ontwikkeling van het 
kloostercomplex als een ontwikkelingsvisie voor 
het ruimere gebied.  

Beoogd doel maart 2006 Verkoop en planvorming kloostercomplex gereed, 
samenwerkingsovereenkomst Bouwen Binnen 
Strakke Contouren (BBSC) gesloten en voor het 
ruimere gebied een ontwikkelingsvisie 
vastgesteld. 

Wat hebben we ondernomen Zowel het plan voor het kloostercomplex als de 
ontwikkelingsvisie zijn met grote instemming door 
de raad geaccordeerd waarna de verkoop is 
afgerond en de samenwerkingsovereenkomst is 
gesloten.  

Waar staan we nu Realisatie 

 

Dossier 19 Instellen parkeerfonds Bouwen Binnen 
Strakke Contouren (BBSC) 

Waar stonden we Realisatie van het uitgangspunt van parkeren op 
eigen terrein, bleek bij enkele bbsc-projecten in 
het centrum moeilijk realiseerbaar. Een eerder 
voorstel om hiertoe een parkeerfonds in te 
stellen, was bestuurlijk niet overgenomen. 

Beoogd doel maart 2006 Een gemeentelijk parkeerfonds voorhanden te 
hebben 

Wat hebben we ondernomen Medio 2005 is de discussie opnieuw 
aangezwengeld in de politiek. In twee instanties 
gediscussieerd in de commissie RO en 
uiteindelijk besluitvorming in B&W. De concrete 
voorziening wordt gevormd door de raad zodra 
eerste gelden worden ontvangen.  

Waar staan we nu Afgerond. 
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Dossier 20 Verplaatsing gemeentewerf 

Waar stonden we In het verlengde van de op handen zijnde 
besluitvorming omtrent locatie nieuwe 
milieustraat zou discussie over ‘meeverhuizen’ 
van de werf gestart moeten worden, zodat 
enerzijds de illegale milieustraat aan de 
Manderslaan kon worden beëindigd anderzijds 
de achtergebleven locatie nog binnen het 
tijdsbestek van de pilot bbsc tot herontwikkeling 
kon worden gebracht. 

Beoogd doel maart 2006 Besluitvorming kerntakendiscussie buitendienst 
en aansluitend bepaling ruimtebehoefte 
gemeentewerf. Locatiekeuze gemeentewerf en 
besluitvorming ter zake planontwikkeling 
woningbouwlocatie Burg. Manderslaan 

Wat hebben we ondernomen De discussie over de milieustraat is bijzonder 
intensief geweest, maar ook uitermate gevoelig in 
relatie tot de omgeving. Het is daarom niet 
opportuun gebleken om het plan inzake 
meeverhuizen van de werf verder uit te werken. 
In dat verband speelde tevens een rol dat een 
discussie over de toekomstvisie, vorm en 
omvang van de buitendienst enigszins is 
vertraagd als gevolg van een uitgevoerde 
formatiescan en de organisatieontwikkeling in zijn 
geheel. De resultaten van deze discussie vormen 
echter wel de basis voor de uit te werken plannen 
voor de werf.  
Met betrekking tot de Manderslaan is overigens 
wel een aantal verkavelingvarianten uitgewerkt, 
zij het vooralsnog slechts ambtelijk.  

Waar staan we nu De oriëntatie op de toekomst van de buitendienst 
leidt voor 1 maart tot een afrondend advies. 
Aansluitend besluitvorming en planvorming ter 
zake omvang en ruimtebeslag toekomstige 
werfactiviteiten. Vervolgens locatiediscussie.  

 

Dossier 21 Woonvisie 

Waar stonden we In 2004 was besluitvorming in de raad ten 
aanzien van de opstelling van een woonvisie 
stukgelopen op verschillen van inzicht over de 
wijze van uitvoering van een 
woonwensenonderzoek. Het toenmalig college 
had vervolgens toch de uitvoering ter hand 
genomen, in samenwerking met ZvW. Echter, 
ZvW wenste vooruitlopend op de opstelling van 
een woonvisie met de gemeente alvast een 
raamovereenkomst mbt de ontwikkeling van een 
aantal locaties te sluiten. 

Beoogd doel maart 2006 Te beschikken over een vastgestelde woonvisie 

Wat hebben we ondernomen Het overleg met ZvW is hervat en geïntensiveerd 
(zie hieromtrent ook later) en in een goede 
samenspraak met de stichting, maar ook de 
commissie RO, zijn de resultaten van het 
woonwensenonderzoek vertaald in een 
gemeentelijke woonvisie, die ter behandeling op 
23 februari a.s. is aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

Waar staan we nu Na vaststelling door de raad dient de visie als 
onderlegger voor het verdere verloop van BBSC, 
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de planontwikkeling, nog te sluiten 
samenwerkingsovereenkomsten, prestatie-
afspraken met o.a. ZvW en in het algemeen als 
richtinggevend kader voor de volkshuisvesting op 
langere termijn.    

 

Dossier 22 Milieu Effect Rapportage (MER)-studie 
randweg 

Waar stonden we De politiek was verdeeld over de opzet van een 
MER-studie. De middelen voor uitvoering waren 
aanzienlijk gereduceerd. Spoed was echter wel 
vereist vanwege enerzijds de noodzakelijke 
ontlasting van de Molenstraat, anderzijds de 
belemmeringen in ruimtelijke zin, verband 
houdende met het beschikbaar houden van de 
diverse potentiële tracés  

Beoogd doel maart 2006 Startnotitie MER inclusief bijbehorende 
procedure is (bijna) afgerond 

Wat hebben we ondernomen Er is in dit opzicht langs twee sporen gewerkt. 
Het eerste spoor heeft betrekking op de aanpak 
van de Molenstraat (zie elders). De uit onder 
meer het verkeersonderzoek volgende resultaten 
zullen door de provincie worden betrokken bij de 
door de provincie uit te voeren MER-toets. Dit is 
het geheel van voorbereidingen voor een te 
voeren MER-procedure. Van de zijde van de 
provincie ervaren wij in toenemende mate  een 
gebrek aan voortvarendheid.    

Waar staan we nu Het wachten is op de provincie, die zich enerzijds 
bereid heeft getoond de procedure te voeren, 
met gemeentelijke ondersteuning, anderzijds nog 
altijd doende is met de MER-toets. Momenteel 
geeft het plan van aanpak aan dat de MER-toets 
in februari wordt opgeleverd. 

 

Dossier 23 Bekostigingsbesluit Oekelsbos 

Waar stonden we Er was sprake van een doodgelopen discussie  
met bewoners van het Oekelsbos over de aanleg 
van infrastructurele voorzieningen in het bos. 
Recent had besluitvorming plaatsgevonden 
inzake natuurcompensatie, wat een permanente 
woonbestemming voor in ieder geval 41 
woningen mogelijk maakte. Het overleg inzake 
bekostigingsbesluit diende daarom weer te 
worden opgepakt.  

Beoogd doel maart 2006 Een actueel bekostigingsbesluit voorhanden te 
hebben 

Wat hebben we ondernomen Juni 2005 hebben GS het bestemmingsplan  
goedgekeurd, met als gevolg een permanente 
woonbestemming voor 41 woningen en 
onthouding van goedkeuring voor 13 woningen.  
Vanaf juli 2005 vindt overleg plaats met 
bewoners inzake beskostigingsbesluit, waarbij de 
insteek primair was om een bekostigingsbesluit 
cfm raadsbesluit maart 2005 als voorwaarde te 
laten fungeren voor het in procedure brengen van 
een herzieningsplan voor de 13. Later is hiervan 
afgezien en in december 2005 is het 
herzieningsplan alsnog vooruitlopend op een 
bekostigingsbesluit in procedure gebracht. 
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Vanaf november vindt hierover inhoudelijk 
overleg plaats met de bewonerscommissie 
Sober. De civiele uitgangspunten en kosten zijn 
geactualiseerd en thans ligt een aantal principiële 
uitgangspunten inzake beheer en eigendom voor.  

Waar staan we nu In februari dient het gemeentelijk standpunt te 
worden bepaald omtrent de (civiele) 
uitgangspunten. Afhankelijk van de opstelling van 
de bewoners dient voorts te worden bezien of de 
weg van het bekostigingsbesluit bewandeld blijft 
dan wel andere instrumenten worden ingezet. 

 

Dossier 24 Monumentenbeleid 

Waar stonden we Monumentencommissie en –verordening waren 
vastgesteld.  

Beoogd doel maart 2006 Beleidsontwikkeling afronden en implementeren 

Wat hebben we ondernomen De leden van de monumentencommissie zijn 
geworven en geïnstalleerd. Met medeneming van 
de inbreng van de monumentencommissie, maar 
ook de Heemkundige kring is december 2005 
opdracht gegeven aan het Monumentenhuis 
Brabant voor de opstelling van een beleidsplan, 
de uitvoering van een quick scan en de opstelling 
van een subsidieverordening.  

Waar staan we nu Conform de huidige planning zal de raad in mei 
het beleid vast kunnen stellen. 

 
 

Dossier 25 Actualisatie beheerplannen 

Waar stonden we Met uitzondering van het wegbeheer is voor geen 
van de elementen in de openbare ruimte sprake 
van een actueel en adequaat beheerplan. Het 
beheer en onderhoud vindt dan ook niet 
planmatig en op de meest efficiënte wijze plaats  

Beoogd doel maart 2006 Planmatig beheer volgens bestuurlijk 
geaccordeerde beheerplannen en 
beeldkwaliteiten voor de elementen groen en 
riolering. 

Wat hebben we ondernomen Het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is medio 
2005 vastgesteld. Als een van de daarin 
vermelde projecten gold de opstelling van een 
beheerplan. Aan Oranjewoud is opdracht 
verstrekt om met behulp van de gemeentelijke 
data een digitale databank op te bouwen en 
aansluitend hierop een beheerplan voor de 
riolering op basis van de 
levenscyclusbenadering. Dit beheerplan zal eind 
maart gereed en functioneel zijn. 
Ten behoeve van groenbeheer is opdracht 
gegeven voor een veldinventarisatie van alle 
groenelementen gemeentebreed. Op grond van 
deze inventarisatie was het ons voornemen een 
groenstructuurplan op te stellen en op grond 
hiervan een beeldkwaliteitdiscussie te voeren. 
Echter, daarvoor bleken de beschikbare middelen 
ontoereikend, zodat geen structuurplan, maar 
slechts een beheerplan zal worden opgesteld. 
Aan de hand van het conceptplan zal een 
discussie plaatsvinden omtrent het voorgestane 
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beheerniveau en de daarbij behorende financiële 
consequenties.  
Ondanks de initiële beperking tot groen en 
riolering is toch een exercitie ondernomen om het 
gebouwenbeheer te actualiseren. Een notitie ter 
zake met voorstellen tot actualisatie zal nog in 
februari ter besluitvorming kunnen worden 
voorgelegd.  

Waar staan we nu Beheerplan riolering is gereed eind maart.  Ten 
behoeve van groen is de veldinventarisatie in 
volle gang. Afronding eind maart. Vulling van het 
systeem gereed eind mei en aansluitend juni/juli 
een beeldkwaliteitdiscussie  
Gebouwenbeheer: besluitvorming in maart.  

 
 
1. Overige dossiers (niet uitputtend) 
 

Programma Bestuur 
 

Dossier Externe bestuurlijke gerichtheid: ZLTO 
(Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie) 

Waar stonden we Gematigde contacten 

Beoogd doel maart 2006 Doorlopend contact met belangenvereniging 
Agrarische sector  

Wat hebben we ondernomen Intensivering diverse contacten zowel ambtelijk 
als bestuurlijk inzake de onderwerpen stoken, 
maaisel, ruilverkaveling, huisvesting 
seizoensarbeid 

Waar staan we nu Stoken wordt onder strenge voorwaarden 
toegestaan, samen met provincie worden 
(subsidies voor) alternatieven voorbereid 
Voor maaisel wordt beleid voorbereid 
Ruilverkaveling Zundert bevindt zich in 
afrondende fase 
Huisvesting seizoensarbeid is geregeld middels 
convenant 

 

Dossier ZorgvoorWonen contacten 

Waar stonden we De van oorsprong woningbouwstichting genoot 
een slechte reputatie bij het gemeentebestuur, 
ondanks de juiste invulling van de 
maatschappelijke activiteiten. 

Beoogd doel maart 2006 Komen tot verbetering van de relatie, afspraken 
maken middels overeenkomsten 

Wat hebben we ondernomen Er zijn twee informatieve avonden geweest 
tussen commissie en ZvW, en vele malen 
ambtelijk en bestuurlijk contact. 
Dossiers: centrumontwikkeling, woonvisie, 
mogelijkheden binnen BBSC, sociale projecten, 
prestatieafspraken (zie ook daar) 

Waar staan we nu De relatie tussen gemeenteraad en ZvW is 
duidelijk verbeterd. Na vaststelling van de 
woonvisie in februari zal uitwerking van de 
prestatieafspraken geregeld worden 

 

Dossier Portefeuillehoudersoverleg (POHO) 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, 
Verkeer en vervoer, milieu 

Waar stonden we Doorlopend contact overige gemeenten 
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Beoogd doel maart 2006 Zundert weer op kwalitatief voldoende 
deelnameniveau inzake intergemeentelijke 
samenwerking brengen (zowel ambtelijk als 
bestuurlijk) 

Wat hebben we ondernomen Bijeenkomsten 

Waar staan we nu Zundert staat weer meer “op de kaart”  

 
Programma Openbare Orde en Veiligheid 

 

Dossier Inspectie voedsel en warenautoriteit 

Waar stonden we Tekortkoming controle en handhaving op gebied 
van procedures, 
Alcoholprobleem jeugd (indrinken in schuren) 

Beoogd doel maart 2006 Procedureel op orde, maatregelen in kader 
veiligheidsbeleid ter terugdringing 
alcoholprobleem 

Wat hebben we ondernomen Procedures zijn geregeld 

Waar staan we nu Procedures zijn bekend, inbedding in 
veiligheidsbeleid wordt ondernomen.  

 
 

Programma Infrastructuur 
 

Dossier Hoge snelheidslijn (HSL) 
schadevergoedingsschap 

Waar stonden we Doorlopend item 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Vergadering, beoordelen diverse claims, en 
bezwaarschriften 

Waar staan we nu Inmiddels bevindt het proces zich in de 
afrondingsfase. Afspraken omtrent een aantal 
punten ter afronding, met name inrichting 
ruimtelijk van een aantal terreinen, zijn gemaakt. 

 

Dossier Grenscorrectie Breda 

Waar stonden we Afspraken omtrent grenzen tussen Breda en 
Zundert bij de herindeling in 1997 en na 
gereedkomen HSL 

Beoogd doel maart 2006 Start overleg buurgemeente a.d.h.v. afronding 
HSL-traject (geen onderdeel werkplan, ad hoc) 

Wat hebben we ondernomen Afronding met HSL, bespreking met Breda 

Waar staan we nu Afronding eerste bestuurlijk overleg 

 

Dossier Wegenonderhoud 

Waar stonden we De discussie over wegbeheer volgens een 
vastgestelde beeldkwaliteit was in 2004 
afgerond. Evaluatie stond gepland voor 2009 en 
echte ervaringen met de nieuwe systematiek 
waren er nog niet. 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Het wegbeheer is in 2005 voor de eerste maal ter 
hand genomen volgens de nieuwe systematiek. 
Aan de hand van de ervaringen bleek een hoger 
dan geraamde behoefte aan incidenteel 
onderhoud. De discussie hieromtrent alsmede 
over de wijze van budgetteren van incidenteel, 
jaarlijks en meerjarenonderhoud is gevoerd 
binnen de commissie. 
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Waar staan we nu In de komende perspectiefnota zullen voorstellen 
worden gedaan ten aanzien van incidenteel 
onderhoud in relatie tot de geformuleerde 
beeldkwaliteit 

 

Dossier Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) 
en Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
(GVVP) 

Waar stonden we PVVP is een conceptontwerp. Via 
gebiedsgerichte aanpak (zogenaamde GGA-
gebieden) leveren gemeenten regionaal input 
voor PVVP. 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Via GGA heeft gemeente Zundert enkele 
projecten aangedragen voor provinciale bijdrage 
2006-2007. 

Waar staan we nu 1. Slechts de mensgerichte maatregelen zijn 
opgenomen in het regionale 
maatregelenpakket. Plaatselijke projecten 
zoals een centrumvisie of projecten met een 
raakvlak buiten de regio (MER-Rucphense 
weg) hebben geen prioriteit gekregen. 

2. Het PVVP wordt naar verwachting in het 
najaar 2006 vastgesteld. In 2007 zou de 
gemeente aansluitend een aanvang 
kunnen/moeten maken met een GVVP. 

3. Bij de verdeling van de volgende tranche 
subsidie heeft Zundert nadrukkelijk een 
voorkeurspositie 

 
 

Dossier Vrachtwagenparkeren 

Waar stonden we Bouwvoornemen aan Grote Heistraat  werd 
belemmerd door aanwezigheid 
vrachtwagenparkeerplaats 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Bestuurlijke uitspraak dat het voorhanden hebben 
van een vrachtwagenparkeerplaats als een 
‘kerntaak’ werd gezien. Vervolgens alternatieve 
locaties niet zijnde milieuplichtige inrichtingen in 
beeld gebracht. 

Waar staan we nu Besluitvorming omtrent aanwijzing locaties, 
aanleg en toekomstperspectief eind februari. 

 

Dossier Berm- en slootmaaisel 

Waar stonden we Sinds enkele jaren werd het maaisel dat vrijkam 
bij het maaien van de bermen en bermsloten 
afgevoerd op een wijze die milieutechnisch niet in 
orde was  

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Na veel discussie heeft de raad middelen 
beschikbaar gesteld om eenmalig het 
bermmaaisel van enkele jaren op 
milieuverantwoorde wijze af te voeren en 
daarnaast beleid te ontwikkelen voor de 
toekomst. Hiertoe is overleg gevoerd met o.a. het 
waterschap, VNG, omliggende gemeenten, om te 
komen tot een in alle opzichten (milieutechnisch 
en financieel) verantwoorde werkwijze. Dit leek 
niet goed mogelijk. Op de valreep is echter door  
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VROM een nieuwe regeling vastgesteld, die het 
naar alle waarschijnlijkheid mogelijk maakt het 
maaisel onder voorwaarden op of in de bodem te 
brengen.  

Waar staan we nu Op basis van de ‘Vrijstellingsregeling 
plantenresten en tarragrond’ zal nog in februari 
een nieuwe werkwijze worden voorgesteld.  

 

Dossier Renovatie kunstwerken 

Waar stonden we Op 10 februari 2005 ging het college akkoord met 
het gecombineerd uitvoeren van het achterstallig 
onderhoud aan bruggen en duikers fase 1 en 2.  

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Op 24 maart 2005 is extern opdracht verstrekt 
voor de projectbegeleiding. Na onderhandse 
aanbesteding is het werk op 17 juni 2005 
gegund. De werkzaamheden zijn allemaal 
conform opdracht uitgevoerd. Ondanks meerwerk 
aan onder meer de Watermolenbrug en de brug 
Wildertsedijk zullen de werkzaamheden eind 
februari zijn afgerond. 

Waar staan we nu Alle achterstallig onderhoud aan bruggen en 
duikers is ongedaan gemaakt 

 

Dossier Revitalisering Muldershoek 

Waar stonden we Plannen voor aanpak van de wijk waren in 
concept gereed en besproken met bewoners 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Plan is nogmaals geactualiseerd naar aanleiding 
van nagekomen signalen uit de wijk en 
vervolgens in uitvoering gebracht.  

Waar staan we nu Uitvoering afgerond, behoudens nieuwe 
aanplant, die in het voorjaar plaatsvindt 

 
 

Programma Economische aangelegenheden 
 

Dossier Economisch “beleid”  

Waar stonden we Sinds enkele jaren is er behoefte aan meer 
activiteiten op dit terrein. Hieraan is echter 
nauwelijks handen en voeten gegeven. 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen De reeds bestaande, maar ‘slapende’ 
overlegstructuren zijn geactiveerd. Op tal van 
onderwerpen heeft overleg plaatsgevonden dan 
wel zijn zaken interactief benaderd. De banden 
met onder meer Kamer van Koophandel , 
Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie, 
ZorgvoorWonen, Bedrijven Kring Zundert, 
Rijsbergse Ondernemers Vereniging, 
Ondernemers Vereniging Zundert, en de 
campingeigenaren, maar ook met bijvoorbeeld. 
CLTV, Stichting Bloemencorso (SBZ) en Stichting 
Afzet Grootgroenproducten (SAG) zijn 
aangetrokken, als gevolg waarvan primair 
draagvlak voor tal van ontwikkelingen is 
gecreëerd en secundair een aantal min of meer 
concrete ontwikkelingen in gang is gezet. Zeer 
recent en actueel in dit verband zijn de plannen 
van SAG en SBZ voor de assortimentstuin. 
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Waar staan we nu De ‘gereanimeerde’ contacten dienen een 
structureel vervolg te krijgen, ambtelijk en 
bestuurlijk, en dienen te leiden een grotere mate 
van betrokkenheid van diverse instanties bij de 
gemeentelijke beleidsontwikkeling zonder de 
doelstelling te komen tot een uitgebreid 
economisch beleidsplan. Concreet wordt op dit 
moment de mogelijkheid onderzocht om binnen 
de huidige formatie te komen tot een 
bedrijfscontactfunctionaris. 

 

Dossier Waterman II ontwikkeling 

Waar stonden we Plannen voor ontwikkeling bedrijventerrein in 
combinatie met woningbouw. Beide in particuliere 
handen (Van Wijnen, Zorg voor Wonen). 
Woningbouw valt buiten de contour van BBSC 

Beoogd doel maart 2006 Ontwikkelingen voorbereiden voor wijziging in 
kader RO na eindigen pilot (geen onderdeel 
werkplan, ad hoc) 

Wat hebben we ondernomen Gesprekken met beide belanghebbenden, zorgen 
voor afstemming tussen partijen en hun belangen 

Waar staan we nu Afstemming heeft met positief resultaat 
plaatsgevonden. Ontwikkelingen worden in 2008 
mogelijk 

 
 

Programma Milieu 
 

Dossier Milieu algemeen 
 

Waar stonden we Op het gebied van milieu worden door de 
gemeente haar wettelijke taken uitgevoerd.  

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Professionalisering van de handhaving   
De ontbrekende documenten zijn opgesteld zodat 
nu wordt voldaan aan de minimum criteria zoals 
deze zijn gesteld in het kader van 
professionalisering van de handhaving. 
Handhaving/vergunningverlening (wettelijke 
taken) 
In 2005 zijn in totaal 37 vergunningen verleend. 
Momenteel zijn nog 13 aanvragen in procedure. 
In totaal zijn 156 controles uitgevoerd. Dit aantal 
is gelijk aan het geplande aantal controles.  
Milieu en natuureducatie 
Samen met het vogelrevalidatiecentrum Zundert 
is een project ontwikkeld over het belang van 
water voor de basisschoolgroepen 5 en 6.  
Beleid verbranden van afvalstoffen 
Vanwege een wijziging van de Wet milieubeheer 
is nieuw beleid ontwikkeld betreffende het 
verbranden van afvalstoffen. 
Luchtkwaliteit 
Gelet op de actuele ontwikkelingen omtrent het 
Besluit luchtkwaliteit zijn diverse onderzoeken 
uitgevoerd. Zo is de luchtkwaliteit in de 
Molenstraat bepaald en is een regionaal 
onderzoek uitgevoerd naar fijn stof.  
Ruiming Vloeiweide  
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Nabij het natuurgebied de Vloeiweide is een 
gesloten stortplaats geruimd.  
Afvalinzameling  
Vanwege het aflopen van een aantal contracten 
zijn nieuwe overeenkomsten aangegaan.  

Waar staan we nu In het kader van professionalisering van de 
handhaving zal gewerkt worden aan het 
ontwikkelen van een nieuwe systematiek voor het 
plannen van controles. Verder wordt gewerkt aan 
een nota over de luchtkwaliteit in Zundert. In 
samenwerking met het vogelrevalidatiecentrum 
wordt in het kader van natuur en milieueducatie 
wederom een project ontwikkeld. Vanwege het 
convenant verpakkingen is het de verwachting 
dat op het  gebied van afvalinzameling het nodige 
zal veranderen. Wat dit voor gevolgen voor de 
gemeente zal hebben is nog niet duidelijk.  

 

Dossier Brabant Chemie (e.a.) 

Waar stonden we Raad wenste geen krediet beschikbaar te stellen 
vanwege vermeende afspraken van voormalige 
gemeente Rijsbergen met de provincie 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Nadat uitvoerig dossieronderzoek, bestuurlijke en 
ambtelijke contacten niet tot resultaat leidden, 
heeft een uiteenzetting door de provincie in de 
commissie Groen en Wegen plaatsgevonden. 
Hiermee was deze kwestie inhoudelijk afgekaart. 
In financiële zin is bij de jaarrekening 2005 een 
voorziening bodemsanering gecreëerd waaruit de 
gemeentelijke bijdrage ten behoeve van de 
sanering(en) de komende jaren kunnen worden 
betaald. 

Waar staan we nu Dossier gesloten, sanering duurt voort. 

 

Dossier Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

Waar stonden we GRP is vastgesteld in maart 2005, echter 
vooralsnog zonder financiële paragraaf. GRP 
kende strakke planning, in relatie tot 
basisinspanning en subsidie Wateroverlast. 
 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Financiële paragraaf is herzien en ingericht 
conform uitgangspunten ‘sanering en 
heroriëntatie financiën’. Kredieten 2005-projecten 
zijn in juli 2005 gevoteerd. Het waterplan is in 
uitvoering en kan in juli 2006 worden vastgesteld 
door de raad. De Optimalisatie Afvalwater Studie 
(OAS-studie) is in uitvoering en naar verwachting 
gereed in het 3e kwartaal van 2006. 
Bergbezinkriool De Berk is aangelegd. Het 
basisrioleringsplan Rijsbergen is gereed 2e 
kwartaal 2006. Diverse afkoppelprojecten in 
Zundert en Rijsbergen worden uitgevoerd in het 
3e en  4e kwartaal 2006. 

 

Dossier Stedelijke wateropgave 

Waar stonden we GRP krediet voor waterplan is in juli 2005 
gevoteerd 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 
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Wat hebben we ondernomen Stedelijke wateropgave is als onderdeel in het 
waterplan opgenomen, dat nu door gemeente, 
waterschap en provincie wordt opgesteld en 
gefinancierd 

Waar staan we nu Uitvoering vindt plaats middels projectgroep; 
bestuurlijke vaststelling in juli 2006.  

 

Dossier Waterbergingslokatie mortelbeek 

Waar stonden we Overeenstemming over plan 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Grond is beschikbaar gesteld aan Waterschap 
die belast is met planvoorbereiding en uitvoering  

Waar staan we nu Planvoorbereiding; planning uitvoering nog niet 
verstrekt door waterschap 

 

Dossier OAS-studie (optimalisatie Afvalwater Studie) 

Waar stonden we GRP krediet voor OAS is in juli 2005 gevoteerd 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Startnotitie is vastgesteld en startoverleg heeft 
plaatsgevonden, quick-scan voor knipstudie is 
uitgevoerd  

Waar staan we nu Vervolgafspraak werkgroep voor uitwerking 
knipstudie in concrete OAS is door waterschap 
geannuleerd zonder nieuwe afspraak te plannen 

 

Dossier Kaderrichtlijn water (KWR) 

Waar stonden we Waterschap heeft aandacht gevraagd voor KRW 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen KRW wordt opgenomen in waterplan Zundert 

Waar staan we nu Waterplan wordt opgesteld 

 

Dossier Risicovolle overstort laarpark 

Waar stonden we Waarschuwingsbord geplaatst in 2004; sanering 
in 2005 gepland. 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Tijdelijk gesaneerd middels afrastering 

Waar staan we nu Wordt in 2006 definitief gesaneerd 

 

Dossier Windmolens Rijsbergen 

Waar stonden we Notitie aangenomen door de raad inzake 
doelstelling milieuvriendelijke energie. Notitie 
spreekt van opwekking van 5% duurzame 
energie in de regio. 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan, op ad hoc basis 

Wat hebben we ondernomen Diverse gesprekken met ondernemer en 
belanghebbenden (voorstanders/tegenstanders) 
omtrent ontwikkeling windenergie op het 
grondgebied van Zundert en Breda. 

Waar staan we nu De tegenstand tegen de ontwikkeling was 
dusdanig dat de ondernemers de planvorming 
voorlopig stilgelegd hebben. Na de verkiezingen 
wordt opnieuw bepaald of er (politiek) draagvlak 
is voor deze ontwikkeling. 

 

Dossier MARB (Milieu en Afval Regio Breda) 

Waar stonden we De gemeenten rondom Breda werken voor de 
vakgebieden milieu en afval samen in de regeling 
Milieu en Afval Regio Breda. Doel van de MARB 
is de gemeenten te ondersteunen bij hun taak op 
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het gebied van milieu en afval door het 
verschaffen van kennis en organiseren van 
bijeenkomsten en overleggen. Indien mogelijk 
worden regionaal onderwerpen opgepakt (bijv. 
duurzame energie, duurzaam bouwen). Verder 
voert de MARB specifieke taken voor ons uit (o.a. 
beheer nazorgfondsen stortplaatsen).   

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan.  

Wat hebben we ondernomen Deelgenomen aan de diverse bijeenkomsten en 
overleggen.  

Waar staan we nu Samenwerking in de MARB wordt door de 
gemeente als positief ervaren.  

 
 

Programma Wonen en Ruimte 
 

Dossier Woningbouwlocatie Hofdreef 

Waar stonden we  aanvullend archeologisch onderzoek heeft 
vertraging ontwikkeling tot gevolg 

 voorbereiding bouwrijp maken locatie in volle 
gang 

 discussie omtrent al dan niet realiseren 
MGE-woningen 

 nieuwe peiling belangstelling gegadigden 
wachtlijst 

 informatiebrochure wordt voorbereid 

Beoogd doel maart 2006 (Geen onderdeel werkplan) 

 locatie bouwrijp 

 alle kavels uitgegeven 

Wat hebben we ondernomen  Archeologisch onderzoek afgerond 

 Vanuit wachtlijst woningzoekenden een 
wachtlijst geïnteresseerden Hofdreef 
gedestilleerd 

 locatie bouwrijp gemaakt 

 Informatieavond voor geïnteresseerden 

 kaveluitgifte (3 toewijzingsronden) 

Waar staan we nu Van de 63 kavels: 

 42 akten notarieel gepasseerd  

 18 overeenkomsten ondertekend, naar 
verwachting voor 1 april alle gepasseerd 

 2 kavels nog beschikbaar (4 
geïnteresseerden) 

 1 kavel retour ivm overlijden optiehouder, 
reservekandidaat wordt benaderd 

 

Dossier  Natuurcompensatie Oekelsbos 

Waar stonden we Besluitvorming van eind 2004 houdt in dat geld 
van bewoners, gemeente en provincie op de 
plank ligt en binnen een tijdsbestek van vijf jaar 
de compensatie (9ha) gerealiseerd dient te 
worden.  

Beoogd doel maart 2006 Dit dossier maakt geen onderdeel uit van het 
werkplan 

Wat hebben we ondernomen Met ondersteuning van derden is gezocht naar 
locaties. Daarbij richten wij ons primair op 
realisatie in Zundert, echter een voorstel 
onzerzijds voor realisatie middels de aanleg van 
nieuwe natuur in combinatie met waterberging in 
Rijsbergen, is van provinciezijde afgewezen. 
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Waar staan we nu Er wordt verder gezocht naar alternatieve 
locaties in Zundert 

 

Dossier Bestemmingsplan buitengebied 

Waar stonden we Twee bestemmingsplannen buitengebied, een 
voor Zundert en een  verouderde voor 
Rijsbergen. Tal van nieuwe ontwikkelingen, die 
nog niet waren ingebed in de plannen. Budget 
voor herziening was reeds beschikbaar, echter 
capaciteit een groot probleem.  

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel van het werkplan 

Wat hebben we ondernomen In verband met de veelheid aan prioritaire 
dossiers, maar ook de vele personele 
aangelegenheden bij de afdeling, is pas per 
november 2005 capaciteit beschikbaar gekomen 
voor de inventarisatie van het buitengebied en de 
in het nieuwe plan mee te nemen ontwikkelingen. 

Waar staan we nu Midden in de inventarisatiefase, beoordeeld dient 
te worden welk beleid voorafgaande dan wel in 
de BP-procedure dient te worden ontwikkeld. 
Aansluitend dient de veldinventarisatie plaats te 
vinden, aanbesteding van het stedenbouwkundig 
werk, etc. Een plan van aanpak ter zake zal eind 
februari gereed zijn, echter daadwerkelijke start 
van de procedure (voorontwerp) zal niet eerder 
dan in 2007 aan de orde zijn. 

 

Dossier  Reconstructie Baronie 

Waar stonden we Afronding proces reconstructieafspraken Noord-
Brabant 

Beoogd doel maart 2006 Reconstructieafspraken uitwerken middels 
inventariseren mogelijkheden binnen dit kader 

Wat hebben we ondernomen Afronding overeenkomst reconstructiedocument 
Overeenkomst provincie/rijk getekend 
Mogelijkheden reconstructiedoelstellingen verder 
onderzocht, en zo mogelijk onder de aandacht 
van derden gebracht 

Waar staan we nu Start inventarisatie reconstructiedoeleinden in het 
kader van het nieuw op te stellen 
bestemmingsplan buitengebied.  

 

Dossier Corsobouwplaatsen 
Tiggelaar, markt e.o., 18e buurtschap 

Waar stonden we Voorgenomen verplaatsing van een aantal 
corsobouwplaatsen en een geplande herziening 
van bestemmingsplannen om alle 
corsobouwplaatsen in één bestemmingsplan 
onder te brengen. 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan  

Wat hebben we ondernomen Opdrachtverstrekking aan D’hondt voor opstellen 
bestemmingsplan. Gemeente levert 
basisinformatie aan. Hierna zal er na ongeveer 6 
weken een concept-voorontwerp 
bestemmingsplan zijn (eind april 2006). 
In 2006 is tevens de corsobouwplaats van 
Wernhout verplaatst naar een nieuwe locatie. 

Waar staan we nu Nog 2 corsobouwplaatsen dienen verplaatst te 
worden , maar een nieuwe locatie is nog niet 
voorhanden. 
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Tevens dient het bestemmingsplan in procedure 
gebracht te worden. 

 

Dossier 5e fase centrumplan Rijsbergen 

Waar stonden we Lag stil 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan  

Wat hebben we ondernomen Ontwerp voor aanleg parkeerplaats is akkoord, 
krediet vastgesteld, afspraken met ZvW gemaakt, 
koopovereenkomst gesloten 

Waar staan we nu Realisatie kan op korte termijn plaatsvinden 

 

Dossier D&K garage 

Waar stonden we Garagebedrijf volgens ruimtelijk inzicht te “groot” 
voor de ligging in woonwijk. Verzoek in 
samenspraak met omgeving te komen tot 
verplaatsing van auto’s naar achterzijde op stuk 
gemeentegrond 

Beoogd doel maart 2006 Realisatie opstelterrein middels artikel 17 wet RO 
(geen onderdeel werkplan, ad hoc) 

Wat hebben we ondernomen Gesprekken om de huurvoorwaarden, en de 
voorwaarden noodzakelijk voor de juiste 
toepassing van de artikel 17 procedure duidelijk 
te maken. Met name de tijdelijkheid was hierbij 
van belang 

 
 

Dossier Huisakkerstraat (mediation) 

Waar stonden we Gemeente betrokken bij ruzie tussen twee 
buurtbewoners, welke al vele jaren voortschrijdt. 

Beoogd doel maart 2006 (Geen onderdeel werkplan)  
Te komen tot overeenstemming tussen beide 
burgers 

Wat hebben we ondernomen Gesprekken met beide partijen, oplossing 
middels mediation aangeboden. Gemeente stelt 
zich op als partij 

Waar staan we nu Mediation traject is gestart. 

 
 

Dossier Elsacker v.d. 

Waar stonden we 1.handhaving op gebied milieu (provincie 
bevoegd gezag) 
2.verkoop stuk grond achter bedrijf 
3.verplaatsing 

Beoogd doel maart 2006 (Geen onderdeel werkplan)  
1.begeleiding  
2.verkoop na overdracht vanuit overdracht grond 
Hofdreef 
3.geen 
 

Wat hebben we ondernomen 1.diverse verduidelijkende gesprekken 
2.koopcontract aangeboden 
3.contacten met provincie omtrent mogelijkheden 
rond rotonde Hofdreef, mogelijkheden aan bedrijf 
duidelijk gemaakt (grond is van derden). 
Mogelijkheden onderzocht verplaatsing naar 
Bredaseweg 32a 

Waar staan we nu 1.een aantal stappen zijn ondernomen door 
bedrijf 
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2.i.v.m. ontbreken verklaring schone grond wil de 
heer v.d. Elsacker grond niet overnemen 
3.bedrijf heeft grond derden niet overgenomen 
i.v.m. vraagprijs. Bredaseweg 32a kon niet voor 
doel bestemd worden. 

 
 

Dossier Bredase weg 32 A (champignonkwekerij) 

Waar stonden we Leegstand agrarisch gebouw na faillissement. 
Bleek onverkoopbaar voor primair agrarisch 
gebruik 

Beoogd doel maart 2006 Oplossing voor ruimtelijk probleem (geen 
onderdeel werkplan, ad hoc) 

Wat hebben we ondernomen Alternatieve bestemming voor de gebouwen, zo 
mogelijk binnen het bestemmingsplan. 
Mogelijkheden voor vestiging garagebedrijf, en 
logistiek bedrijf op agrarisch gebied onderzocht 

Waar staan we nu Mogelijkheden zijn afgewezen door provincie. 
Inmiddels is champignonkweker geïnteresseerd 
in de gebouwen. Ruimte voor ruimte ontwikkeling 
is ook nog mogelijk. 

 
 

Dossier Aandelen waterleidingbedrijf Brabant Water 

Waar stonden we Gemeente is aandeelhouder 

Beoogd doel maart 2006 Doorlopend beheer (geen onderdeel werkplan, 
ad hoc) 

Wat hebben we ondernomen Twee bijeenkomsten inzake wijziging statuten, 
jaarvergadering 

Waar staan we nu Statuten zijn conform eisen gemeenten 
aangepast, rekening/begroting goedgekeurd 

 
 

Dossier Kunstwerken 
Rotondes (kunst) 

Waar stonden we 
 

Beoogd doel maart 2006 Geen onderdeel werkplan 

Wat hebben we ondernomen Door de Rabobank en Rijsbergse Ondernemers 
Vereniging zijn wij benaderd met de vraag of het 
mogelijk was een kunstwerk te plaatsen op een 
van de rotondes in Rijsbergen ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan. Dit verzoek is 
beoordeeld, verkeerskundig en civieltechnisch en 
er is een kostenraming opgesteld.  

Waar staan we nu Besluitvorming ter zake is aanstaande 

 
 
 
 
Stand van zaken bij vertrek college 
Over het algemeen kan gesteld worden dat vele zaken tot een bevredigend eind zijn gebracht, en dat 
processen rondom de overige zaken nu lopen.  
Per onderwerp zijn deze opgenomen in bovenstaand schema. 
Voor een aantal (grotere) onderwerpen (Centrum Visie II+, Patersven) is gezocht naar externe 
begeleiding, zo mogelijk in Publiek Private Samenwerkingsverbanden. Daarmee wordt de afstand 
tussen deze feitelijke ontwikkelingen en de “politieke agenda” enigszins vergroot, zodat besturen op 
hoofdlijnen door de Raad beter geborgd wordt. 
 
Aanbevelingen 
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Binnen grondzaken lopen een aantal majeure projecten. Het krijgen/houden van voldoende capaciteit 
in relatie tot de werkzaamheden blijft een belangrijk punt van aandacht. De mate van regie ten 
opzichte van uitvoering in eigen beheer moet vooraf worden vastgesteld. Tevens is het benoemen van 
kerndoelen in het vervolgplan, het meer op afstand plaatsen van de majeure projecten, alsmede het 
vrijmaken van ambtelijke capaciteit voor de ad hoc zaken noodzakelijk. 
Gezien de werkdruk kan de portefeuille over meer dan een wethouder verdeeld te worden. 
 



 44 

TOTAAL OORDEEL MISSIE VAN ITERIM COLLEGE 
 
Het werkplan van het college had de bedoeling een aantal problemen van de gemeente en een aantal 
heikele dossiers tot een oplossing te brengen, dan wel zo ver vooruit te helpen dat voortgang 
verzekerd was. 
 
Het college werd daarbij gehandicapt in de formatieve bezetting op beleid- en leidinggevend niveau. 
Terwijl middels de scan is vastgesteld dat een formatie van 120,6 voor onze gemeente noodzakelijk 
was, hebben we gedurende de gehele periode met een aanzienlijk lagere bezetting moeten werken. 
Met deze lagere bezetting hebben wij een inspanning moeten leveren die als zodanig ook niet in de 
adequate formatie past. Immers daar is sprake van een formatie voor bestaand beleid zonder hoge 
ambities. Tevens was op vele dossiers een achterstand ontstaan deels tengevolge van de 
bestuurscrisis, deels vanwege onvoldoende aansturing. 
Een woord van dank aan de Zundertse ambtelijke organisatie is dus alleszins op zijn plaats. Ondanks 
de moeilijke situatie, ondanks de onderbezetting en ondanks de achterstanden, is er een prestatie van 
formaat geleverd. 
 
We kunnen constateren dat de hoofdlijnen van het werkplan van het college zijn verwezenlijkt dan wel 
in de steigers staan. Aangetekend moet worden dat juist de invulling en nadere uitwerking als regel 
een arbeidsintensieve is. Er zal dus nog veel werk verzet moeten worden. Bestuurlijke rust en 
onderling vertrouwen zijn hierbij van uitermate groot belang. 
 
Voor wat betreft het college geldt:  
 
De fundamenten liggen er, het casco staat er; de afwerking is aan de nieuwe raad en het nieuwe 
college. 
 
I.J.P. Keijzer 
S.M.T.P. Vermeulen 
P.R.M. van de Wiel 
A.L. van den Wollenberg 
 
Zundert 
07-03-2006 

Afdrukversie  
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