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Samen werken aan 
Zundert 

Rapportage 

informatieronde 

gemeentebestuur 

Zundert 2006 
 

 

Op 7 maart j.l. hebben in ons land de gemeenteraadsverkiezingen 

plaatsgevonden. In Zundert leidde dat tot een kleine verschuiving in het 

politieke krachtenveld. De partijen, die tot aan de verkiezingen de coalitie 

vormden, bleven gelijk (CDA 4 zetels, PvdA 2 zetels, Dorpsbelangen 2 

zetels, Agrarisch Belang 2 zetels), terwijl de oppositiepartijen NZ&W en VVD 

elk een zetel inleverden, hetgeen resulteerde in respectievelijk NZ&W 4 

zetels en VVD 3 zetels. Een nieuwe partij 3D is met twee zetels nieuwkomer 

in de raad. 

Als grootste partij heeft het CDA het voortouw genomen om te komen tot 

de vorming van een nieuw college en een nieuw samenwerkingsverband 

in de raad. Daartoe hebben zij een informateur aangesteld om te 

onderzoeken welke samenwerking het beste van de grond kan komen. 

Als informateur is ondergetekende aangesteld, drs. Jack M. Biskop, en in 

deze rapportage wordt verslag gedaan van de verschillende gesprekken 

met de politieke partijen en wordt op basis van deze gesprekken en 

gesprekken met Burgemeester en Wethouders een voorstel gedaan om 

het bestuurlijk proces in Zundert verder vorm te geven. 

 

Informatie opdracht  

1. Onderzoek de bereidheid van partijen om met elkaar samen te werken; 

2. Ga na hoe partijen het werken met een interim-college (sinds begin 2005) 

hebben ervaren en wat dat betekent voor hun visie op de komende periode; 

3. Inventariseer de belangrijkste knelpunten die op korte termijn in Zundert om 

een oplossing vragen; 

4. Inventariseer hoe partijen denken over coalitie- en collegevorming; 

5. Onderzoek welke ideeën er bij partijen leven over de bestuurlijke stijl in Zundert 

voor de komende bestuursperiode 2006-2010. 
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Procedure 

 Opdrachtgesprek met CDA-fractie 

 Verzamelen van informatie over afgelopen bestuursperiode 

 Informatie inwinnen over de verkiezingen (programma’s, debatten, 

algemene berichtgeving) 

 Gesprekken met vertegenwoordigers van alle partijen in de 

gemeenteraad 

 Gesprek met Burgemeester en Wethouders 

 Rapportage aan fractievoorzitters 
 

 

 

Resultaten 

 

 

1. Algemene indruk 

 

Alle betrokkenen hebben bij het plannen en uitvoeren van de genoemde 

activiteiten een hoge mate van bereidwilligheid getoond. Partijen 

schikten zich snel naar voorgestelde gespreksschema’s; gesprekken 

verliepen op een openhartige, plezierige en vooral respectvolle wijze. 

Opvallend is, dat alle vertegenwoordigers van partijen zich behoedzaam 

uitspraken. Men herkent en erkent de kennelijk fragiele balans die het 

laatste jaar is ontstaan en men geeft er blijk van zich te realiseren zich, dat 

er behoedzaam gemanoeuvreerd moet worden. De nu ontstane 

(relatieve) rust wordt gekoesterd. 

Naast de onderwerpen, die aan de orde waren aan de hand van de 

hierboven genoteerde vragen, werd opvallend vaak de vraag op tafel 

gebracht om waar mogelijk vanuit de huidige opdracht mee te werken 

aan het snel verkrijgen van een nieuwe burgemeester. De rol die de 

huidige waarnemend burgemeester heeft vervuld wordt breed 

gewaardeerd, maar men brengt naar voren dat Zundert behoefte heeft 

aan een burgemeester voor een langere termijn. 

 

2. Terugblik vorige periode 

 

Bij de start van de informatieronde is met de vertegenwoordigers van de 7 

partijen in de gemeenteraad kort teruggeblikt op de gebeurtenissen van 

eind 2004 en het effect van de gekozen oplossing voor de ontstane 

problematiek begin 2005. Hoewel niet alle partijen zich in 2005 op gelijke 

wijze enthousiast hebben getoond voor de gekozen bestuurlijke oplossing 

van een interim-college met wethouders van buiten de raad (en buiten 

Zundert), wordt de inspanning van dat college door allen positief 

gewaardeerd. Verschillen van mening bestaan er ook over wat er bereikt 

is en had kunnen worden. Desalniettemin wordt het door het college 

opgestelde overdrachtsdocument niet alleen gezien als een 

verantwoordingsdocument over geleverde prestaties, maar meer ook als 

een document waaruit een visie op Zundert naar voren komt en dat als 

een basis kan dienen voor een nieuwe bestuursperiode. 
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Het tot stand komen van het huidige college heeft plaatsgevonden in 

een turbulente bestuurlijke periode in Zundert. Het mag dan ook niet 

bevreemden dat de persoonlijke verhoudingen bij het aantreden van het 

college tussen coalitie en oppositie, tussen raadsleden onderling en tussen 

college en raad niet meteen van dien aard waren, dat er vanaf de start 

met vertrouwen en respect voor elkaar gewerkt kon gaan worden. Na 

deze herstart in 2005 is er ruimte gekomen voor normalisatie van de 

onderlinge verhoudingen. Doordat het college met grote mate van 

eensgezindheid, samenhang en wederzijds respect naar buiten trad, 

ontstond er een werkomgeving, waarin ruimte kwam voor een wederzijds 

respect. Hoewel de periode van ruim een jaar kort was voor het interim 

college om zaken op te pakken en af te maken, zijn zij hierin blijkens het 

overdrachtdocument op een aantal punten toch in geslaagd. Voor een 

groot aantal dossiers geldt dat er garen op de klos is gezet, maar dat er 

nog veel werk verzet dient te worden.  

De gewenste bestuurlijke vernieuwing heeft nog niet breed 

plaatsgevonden. Wel is er bij alle partijen ideevorming gaande om de 

bestuurlijke vernieuwing daadwerkelijk vorm te gaan geven. Na de 

verkiezingen is een grootschalige vernieuwing van de gemeenteraad 

uitgebleven. Veel oude gezichten keren terug in de raad, waardoor er 

dus ingezet zal moeten worden op de persoonlijke verstandhoudingen om 

de samenhang binnen de raad te verbeteren.  

 

3. Kernpunten van beleid 

 

Opvallend in de verkiezingsprogramma’s is de hoge mate van 

overeenstemming over de thema’s die de komende periode in Zundert 

aan de orde zijn. Ook in de manier van aanpak komen veel 

overeenkomsten voor. Vanzelfsprekend zijn er ook kwesties, waarover 

men het wel eens is over het feit dat het moet worden aangepakt, maar 

verschillen de meningen over de wijze van aanpak en het uiteindelijke 

eindresultaat. Vooral geldt dit voor de dossiers Gemeentehuis, 

Molenstraat/Rondweg, Patersven. Naast deze dossiers worden veelal de 

volgende belangrijke thema’s genoemd: evenemententerrein, 

centrumvisie II, bedrijventerreinen, bouwen binnen/buiten strakke 

contouren, (privatisering van) sportaccommodaties, WMO, Oekelsebos, 

leefbaarheid/veiligheid. De meeste partijen haasten zich bij de 

opsomming van de vele thema’s om aan te duiden, dat voor deze zaken 

natuurlijk wel de financiële middelen aanwezig dienen te zijn. 

Naast de inhoudelijke beleidsthema’s wordt breed ingegaan op de 

ambtelijke organisatie. Men spreekt de wens uit om te komen tot een 

goed functionerende ambtelijke organisatie met de daarbijbehorende 

kwaliteitseisen. In dit kader is een aantal malen verwezen naar de 

aanbevelingen uit het rapport Ouwerkerk en een onderzoeksrapport van 

K+V. Zowel kwantitatief als kwalitatief is er behoefte aan het verkrijgen van 

continuïteit in het ambtelijk apparaat. Het imago van Zundert laat in die 

zin nog te wensen over, waardoor het nog niet altijd mogelijk is om 

noodzakelijke kwaliteit aan te trekken en talent te behouden. Het 

verbeteren van de bestuurlijke continuïteit, aandacht voor een goed 

personeelsbeleid en het verbeteren van de bestuurlijke verhoudingen zal 

leiden tot een versterking van het imago van de gemeente Zundert. 
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4. Bestuursstijl 

 

De behoefte bestaat bij alle partijen om in meerdere of mindere mate de 

huidige bestuursstijl aan te passen. Door het instellen van een dualistische 

bestuursstructuur heeft de raad meer dan voorheen een kaderstellende 

en controlerende taak. De uitvoering ligt op het bord van het college. Dit 

geeft de raad meer dan ooit de gelegenheid om zelf initiatief te nemen. 

De raad dient door middel van het opstellen van de kaders aan het 

college aan opdracht te geven. Deze kaders dienen wel duidelijk te zijn 

en het college moet o.a. door het in dienst hebben van adequaat 

functionerende ambtenaren in staat gesteld worden zaken binnen deze 

kaders tot uitvoering te kunnen brengen. De bestuurscultuur zou kort en 

zakelijk dienen te zijn. De raad zal in die rol meer naar de burgers toe 

moeten gaan in de fase van beleidsvorming en niet pas bij de 

besluitvorming. Hier liggen kansen voor de gemeenteraadsleden om zich 

meer als bestuurder op te stellen. 

Als de raad in bovengeschetste manier gaat werken, is het wel 

noodzakelijk dat de daarvoor benodigde randvoorwaarden zijn vervuld. 

Zo is de controlefunctie van de raad belangrijk, maar deze kan alleen 

worden uitgevoerd als de daarvoor noodzakelijke activiteiten worden 

verricht (financiële verantwoording; jaarprogramma). Toezien op het 

nakomen van gemaakte afspraken is daarbij eveneens van groot belang.   

Naast een wenselijke verandering in het werk van de gemeenteraad en 

de gemeentelijke adviescommissies is tijdens de gesprekken ook 

regelmatig ingegaan op het functioneren van het presidium en het 

seniorenconvent. Partijen zijn te spreken over de rol van de burgemeester 

hierin en willen het formele en informele contact met de burgemeester 

graag behouden. Van de kant van het college is aangeduid, dat 

bestuursstructuren wel hun oorspronkelijke functie dienen te behouden. 

Discussies dienen daar plaats te vinden, waar democratisch toezicht en 

controle mogelijk zijn. 

Opvallend is de rol, die wordt toegedicht aan de media. Met name de 

aanwezigheid van camera’s in de raadszaal wordt kritisch beschouwd. 

Het bieden van een podium zou aanleiding zijn voor raadsleden om meer 

aandacht te besteden aan het bühnewerk dan aan de bestuurlijke 

besluitvorming. Een en ander kan in het verlengde beschouwd worden 

van opmerkingen die gemaakt zijn over het reglement van orde en de te 

hanteren gedragscode voor gemeenteraadsleden (o.a. over het contact 

met ambtenaren).  

 

 

5. Collegevorming 

 

De gedachte over de collegevorming in de gemeente Zundert kan in een 

tweetal lijnen worden uiteengezet. De voornaamste en breedst gedragen 

lijn is het streven om te komen tot een samenwerking van alle 7 partijen. 

De wens om met elkaar samen te werken is groot, Hoewel daarbij dient te 

worden aangetekend, dat er wel een verschil te constateren is in de wijze 

waarop die bereidheid wordt uitgesproken. Voor sommige partijen is de 

raadsbrede samenwerking het meest wenselijk om de gemeente Zundert 

een zo breed mogelijke bestuurlijke basis te verschaffen. Voor andere 

partijen is het een mogelijkheid, die niet wordt afgewezen, maar die ook 
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als minder wenselijk wordt gezien. Geen van de partijen sluit enige andere 

partij uit om deel te nemen aan het bestuur van Zundert.  

De tweede lijn wordt voorgesteld door een minderheid en kan als tweede 

optie door enkele anderen ook wel als een mogelijkheid worden gezien, 

en dit betreft het vormen van een coalitie van enkele partijen. Wel wordt 

er verschillende gedacht over coalitievorming variërend van voortzetting 

van de huidige coalitie tot de drie grootste partijen als basis. Het creëren 

van een breed draagvlak is voor alle partijen wenselijk. Elke coalitie zal 

echter stuiten op uitvoeringsverschillen, hetgeen de bereikte bestuurlijke 

balans kan verstoren. 

Als het gaat om het samenstellen van het college wordt voortzetting 

huidige college heel breed gezien als een wenselijke richting. Op dit 

moment wordt er erg gehecht aan de bestuurlijke objectiviteit, die dit 

college heeft gebracht. Wel wordt aangeduid, dat een meer persoonlijke 

betrokkenheid van bestuurders wenselijk zou zijn. Een aantal partijen duidt 

er op, dat een snelle komst van een burgemeester, die in de gemeente 

gaat wonen, deze behoefte voor een groot deel zal kunnen opvangen. 

Overigens wordt de door partijen aangegeven afstand tussen bestuurder 

en burger door het college niet zo ervaren. In contacten met de burgers is 

er naar hun zeggen juist veel waardering voor de contacten die er met 

burgers worden gelegd. Maatschappelijke groeperingen spreken hun 

tevredenheid uit met de toegenomen actieve communicatie vanuit de 

gemeente. 

Het aangekondigde vertrek van een van de wethouders leidt tot een 

moeilijk punt. Aanvulling van het college wordt door sommigen als 

wenselijk gezien, maar de gedachten daarover verschillen zeer. De wens 

om de betrokkenheid tussen bestuurders en bevolking te vergroten wordt 

aangegrepen om een wethouder binnen de gemeente te zoeken. 

Anderen zijn nog voorzichtig en zijn bang dat een ‘eigen’ wethouder een 

terugval zal betekenen. Ook voor het besturen van de gemeente met 

twee wethouders (en een burgemeester met een beperkte eigen 

portefeuille) is draagvlak te vinden binnen enkele partijen. 

Zoals hierboven al aangeduid wordt het overdrachtsdocument gezien als 

een goede basis voor het samen te stellen raadsprogramma. De 

gedachte dat dit programma voor vier jaar alles omvat wordt afgewezen. 

Eerder ziet men het als een kader stellend programma met daaraan 

gekoppeld een uitvoeringsprogramma voor het komende jaar. Periodiek 

kan het raadsprogramma dan worden geëvalueerd en bijgesteld. Voor 

sommige partijen is deze opstelling ook de basis om vragen stellen bij de 

zittingsduur van de wethouders. 
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Advies 

 

Bij de advisering wordt in het onderstaande ingegaan op de volgende 

onderwerpen: benoeming burgemeester, coalitievorming, collegevorming, 

bestuursmissie, bestuursstijl en tot slot de consequenties voor het verloop van het 

formatieproces. Bij dat laatste zullen de reacties worden betrokken die partijen 

hebben gegeven naar aanleiding van de eerste bespreking van de adviezen op 

hoofdlijnen. Meer bepaald is door partijen gereageerd op de collegevorming, 

coalitievorming en wethouderskeuze. 

 

 

 

1. Benoeming burgemeester 

 

De benoeming van een nieuwe burgemeester is door een aantal partijen naar 

voren gebracht als een thema binnen de informatieronde. Hoewel duidelijk mag 

zijn, dat er geen directe relatie gelegd kan worden tussen de informatie ten 

behoeve van een nieuw gemeentebestuur en het benoemen van een nieuwe 

burgemeester, zal het bestuurlijke klimaat dat ontstaat in de gemeente Zundert 

ongetwijfeld worden meegewogen, wanneer hierover een beslissing dient te 

worden genomen. Feit is, dat bij het formeren van een nieuw college en het 

opstellen van het raadsprogramma nog geen nieuwe burgemeester aanwezig 

zal zijn. Bovendien zal het voor welk type burgemeester dan ook zaak zijn om een 

zo stabiel mogelijk gemeentebestuur te hebben. Verder mag duidelijk zijn, dat het 

op voorhand vastleggen van bepaalde taken voor een nieuw te benoemen 

burgemeester eerder vertragend dan bespoedigend zal werken op het proces. 

 

Het advies luidt dan ook om voor de samenstelling van het college uit te gaan 

van de huidige situatie en geen voorschot te nemen op de benoeming van een 

burgemeester. 

  

 

2. Coalitievorming 

 

Zoals hierboven al is aangeduid, is de afgelopen bestuursperiode te kenschetsen 

als een periode, waarin de aandacht heeft gelegen op het formeren en goed 

laten functioneren van het college in relatie tot de gemeenteraad en in relatie 

tot de ambtelijke organisatie. 

De komende bestuursperiode zal daarom vooral gericht moeten zijn op het 

functioneren van de gemeenteraad zelf (onderling) en in relatie tot de burgers. 

Opdracht dient derhalve te zijn voor deze periode: Laat de gemeenteraad goed 

functioneren! 

 

Het coalitie-oppositiemodel is voor de komende periode met bovengenoemde 

opdracht niet het meest effectieve model. Immers, dat model gaat uit van 

tegenstellingen en wat de gemeente Zundert de komende tijd nodig heeft is 

overeenstemming en samenwerking. Een raadsbrede samenwerking biedt de 

mogelijkheid om de aandacht te verleggen naar de nieuwe rollen van de raad 

en de onderlinge samenwerking. 

 

Het advies luidt dan ook om een zo breed mogelijke samenwerking in de 

gemeenteraad te bewerkstelligen en zo mogelijk met alle 7 partijen een 

raadsprogramma op te stellen. Voor alle partijen ligt de opdracht om met 

behoud van hun eigen geluid een bijdrage te leveren aan het geheel. 
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3. Collegevorming 

 

Het meest wenselijke scenario, wanneer het centrale thema de samenwerking 

binnen de gemeenteraad wordt, is het scenario, waarbij het college, dat zich het 

laatste jaar heeft bewezen als een stabiliserende factor in het openbaar bestuur 

van de gemeente Zundert hun werk te laten voortzetten. Er zijn echter enkele 

ontwikkelingen, die het enerzijds niet mogelijk maken om dit te doen, maar 

anderzijds is er behoefte om de gemeente Zundert te gaan voorbereiden om 

normalisatie van de bestuurlijke verhoudingen. Het meest duidelijk is het gegeven 

dat een van de interim-wethouders heeft aangegeven niet langer beschikbaar 

te zijn voor de komende bestuursperiode.   

De bestuurlijke balans, die is ontstaan door het aantreden en functioneren van 

het huidige interim-college, is nog fragiel. Velen spreken hun voorbehoud uit als 

het gaat om wijziging van de huidige situatie. Bovendien is duidelijk dat de 

waarnemend burgemeester geen lange tijd meer in Zundert aanwezig zal blijven 

en is op dit moment op geen enkele wijze vooruit te lopen op de 

burgemeesterbenoeming. Hoewel de voorkeur van de raad sterk uit gaat naar 

een benoemde burgemeester voor Zundert, is het allerminst duidelijk dat dit ook 

realiteit zal worden. Immers, kan er op korte termijn een geschikte kandidaat 

worden gevonden, of zal dit leiden tot een nieuwe waarneming? 

 

Het advies luidt dan ook om het college te vormen met opnieuw wethouders van 

buiten de raad en buiten de Zundertse politiek. Daarbij kan het beste worden 

uitgegaan van de wethouders, die reeds in de vorige periode zijn benoemd. Dit 

biedt de noodzakelijke bestuurlijke continuïteit. Bovendien voorkomt het een 

situatie dat er onverhoopt opnieuw op de man gespeeld gaat worden.  

De persoonlijke samenwerkingsbasis in het college is uitstekend te noemen en is 

een belangrijke basis geweest voor het college. Gelet op het takenpakket en de 

onzekerheid over de burgemeesterbenoeming wordt geadviseerd om opnieuw 

te werken met drie wethouders.  Het advies is om te huidige twee wethouders, 

die opnieuw beschikbaar zijn, te vragen hun werk voort te zetten. Gezien de 

ervaringen met de benoeming van wethouders van buiten de raad in de vorige 

periode luidt het advies om na het opstellen van een profielschets door de 

gemeenteraad het beoogde college op te dragen op basis daarvan kandidaten 

uit te nodigen (o.a. op aandragen van de verschillende fracties) en op basis van 

gesprekken een voordracht te doen aan de raad. Benoeming vindt vervolgens 

plaats door de gemeenteraad. 

Eén aspect van de profielschets zal dienen te zijn: een kandidaat buiten de 

politiek van Zundert.  Immers, benoeming van de door sommigen gewenste 

wethouder uit het Zundertse zal leiden tot twee soorten wethouders: namelijk 

twee wethouders met een zuiver bestuurlijke agenda en één wethouder met een 

bestuurlijke en electorale agenda. Gelet op het belang van de betrokkenheid 

mag van de nieuwe wethouder een hoge mate van affiniteit met Zundert 

worden verwacht. 

Verder luidt het advies om de wethouders in principe voor een periode van vier 

jaar te benoemen en niet zoals geopperd tussentijds te herkiezen. In het fragiele 

bestuurlijke landschap van Zundert past het om te kiezen voor continuïteit van 

bestuur. De wethouders dienen ruimte te krijgen voor de ontwikkeling van beleid 

en het aangaan van langdurige bestuurlijke contacten. Uit vele voorbeelden kan 

geput worden als het gaat om aan te geven hoe kwalijk het voor een gemeente 

is om binnen één bestuursperiode abrupt van college te wisselen. Daarbij komt 

dat in Zundert er noodgedwongen al wijzigingen in het college zullen optreden 

(burgemeester en secretaris). Wel is het zinvol om tussentijds evaluatiemomenten 

met het college af te spreken (bestuursthermometer). Deze tussentijdse 

evaluatiemomenten dienen in ieder geval te betreffen de voortgang naar de 
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overgang naar lokale bestuurders. Doelstelling dient te zijn dat in 2010 de 

gemeente Zundert stabiel en gereed is voor een nieuwe lichting lokale 

bestuurders.  

 

4. Bestuursmissie 

 

Na de bestuurscrisis in de raadsperiode 2002-2006 is het afgelopen anderhalf jaar 

door het interim-college sterk ingezet op het versterken van het gemeentebestuur 

en de gemeentelijke organisatie. Het college is erin geslaagd om als eenheid te 

opereren en een duidelijk eendrachtig geluid te laten horen richting de 

bevolking. In die zin heeft het einde van de bestuursperiode 2002-2006 in het licht 

gestaan van de versterking van college, ambtelijk apparaat en de relatie naar 

raad en bevolking. Voor de periode 2006-2010 zal de aandacht veel meer komen 

liggen op het functioneren van de gemeenteraad als zodanig. Onderlinge 

verhoudingen, gehanteerde werkwijze, relatie naar bevolking, 

beleidsvoorbereiding en controle zijn thema’s die daarbij aan de orde zullen 

komen. Als gevolg hiervan zal in de loop van deze bestuursperiode gewerkt gaan 

worden aan beëindiging van de verschillende interim-situaties. 

 

Het advies luidt om een bestuursmissie te formuleren, waarin 2006-2010 wordt 

gedefinieerd als een periode waarin de normalisatie van het lokaal bestuur haar 

beslag krijgt en het college op te dragen om tussentijds de raad te informeren 

over de vorderingen hieromtrent. Tot slot zal het college gevraagd dienen te 

worden om een voorstel te doen waar en wanneer mogelijk lokale bestuurders te 

betrekken bij het bestuur van de gemeente (zoals hierboven reeds aangegeven). 

 

 

5. Bestuursstijl 

 

Elk nadeel heeft zijn voordeel, ofwel de wet van de versnellende achterstand. De 

gemeente Zundert heeft met de bestuurscrisis van 2004-2005 een moeilijke 

periode meegemaakt, die het echter ook mogelijk maakt om te vernieuwen, 

waar andere gemeenten dat nog niet willen/kunnen/durven. Door te kiezen voor 

een vernieuwende bestuursstijl kan het dualisme werkelijk vorm krijgen. De 

voorstellen hiertoe zijn nog niet kant en klaar, maar de wens van de raad is 

nagenoeg unaniem. 

 

Het advies luidt om na de collegevorming in een open discussie tussen raad en 

college (met raadpleging van de bevolking) te komen tot voorstel waarin de 

werkwijze van de raad opnieuw wordt geformuleerd inclusief reglement van orde 

en een gedragscode voor gemeenteraadsleden. Daarbij dienen de volgende 

onderwerpen minstens aan de orde te komen: 

 

 De gemeenteraad maakt werk van het initiatiefrecht; 

 De gemeenteraad versterkt de controlerende taak door lijst van 

toezeggingen (6 maandelijks); voorlopige agenda’s als 

planningsdocument 

 Praktische uitwerkingen, zoals het werken met verschillende gradaties 

in te behandelen stukken (‘hamerstukken’, informatieve stukken, 

besluitvormende stukken, etc.). Bij verschillende bestuursorganen zijn 

voorbeelden van dergelijke werkwijzen te vinden. Het uitwerken van 

de representatieve rol van de gemeenteraad(sleden). 

 Een andere werkwijze van de gemeenteraad zal ook van invloed zijn 

op de ondersteuning van de gemeenteraad. De gemeenteraad dient 

erop toe te zien, dat de ondersteuning adequaat is. 
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 Het presidium beperkt zich tot de eigenlijke taak, namelijk het 

opstellen van de agenda van raads- en commissievergaderingen. Het 

presidium kan beperkt zijn in samenstelling. 

 Het seniorenconvent krijgt een rol in het monitoren en evalueren van 

de bestuurlijke vernieuwing (o.a. werking commissies, werkgroepen, 

etc.) 

 Bouwen aan vertrouwen op persoonlijk vlak door in kleine 

samenwerkingsverbanden (werkgroepen) voorstellen uit te gaan 

werken. 

 

 

 

6. Reactie partijen 

 

Onderstaand zijn de reacties weergegeven van de verschillende partijen op de 

aspecten collegevorming, coalitievorming en wethouderkeuze. Daarbij is de tekst 

van de antwoorden waar mogelijk integraal overgenomen van de reacties en op 

enkele plaatsten aangevuld met een telefonisch verkregen nadere toelichting. 

 

 

CDA: 

Collegevorming 

Wij gaan daarbij uit van een periode van 4 jaar. Als enige ruimte voor een kortere 

periode wordt geboden zijn wij zeer bevreesd dat de doelstellingen van het 

zakencollege van begin af aan ondergraven zullen worden (dubbele agenda). 

 

Coalitievorming 

Wij willen streven naar een zo breed mogelijke samenwerking. Op basis van de 

genoemde uitgangspunten t.a.v. punt 1. Wij zien dit als de sterkste mogelijkheid 

om echt een gewijzigde werkwijze c.q. bestuursstijl tot stand te brengen. Het 

afhaken van 1 relevante partij in dit proces wordt als te overbruggen risico 

ingeschat. Niet iedereen aan boord houden ten koste van alles. 

 

Wethouderskeuze 

Wij kunnen ons volledig in de genoemde adviezen vinden. 

 

 

NZ&W: 

 

Collegevorming 

De keuze van de bestuurders voor de komende vier jaren. 

Wij zijn van mening dat er gestart kan worden met een voortzetting van de twee 

wethouders die nu in functie zijn. Wij willen hieraan meewerken voor een periode 

van maximaal 2 jaar. 

Beter zou zijn dat er na 1 jaar de eerste vervanging plaatsvindt en na 2 jaar de 2e 

vervanging. 

De derde wethouder zou een persoon uit de eigen lokale bevolking moeten zijn. 

Na 2 jaar zou dan weer een volledig Zunderts college kunnen functioneren, die in 

de 2 jaar daaropvolgend aan kan tonen dat Zundert goed bestuurd kan worden 

door deze bezetting. In 2010 kan de kiezer zich dan uitspreken hoe men verder 

wil. 

 

Coalitievorming 

Een zo breed mogelijke samenwerking. 
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Wij willen een bijdrage leveren aan een programma voor college en 

gemeenteraad. Voor de komende 4 jaar zal dat een opsomming zijn van 

hoofdzaken die moeten gebeuren. 

Wij willen per jaar een haalbaar programma daarvan afleiden wat getoetst moet 

worden aan capaciteit, financiële mogelijkheden en planologische 

haalbaarheid. 

Of dit mogelijk is zonder oppositie of coalitie kunnen wij op dit moment niet 

aangeven. Dit is pas te beoordelen als wij b.v. een aantal zaken bespreken, de 

mogelijke knelpunten aangeven en kijken of er concrete bereidbaarheid is voor 

compromissen. 

 

Wethouderkeuze 

Betreffende dit punt kunnen wij verwijzen naar het hierboven vermelde punt 1 

 

VVD: 

Collegevorming 

De VVD heeft de voorkeur uitgesproken voor een coalitie van de 3 grootste 

partijen,  aangevuld met de PvdA .Door de vorming van een coalitie wordt weer 

een normale bestuursvorm gecreëerd hetgeen een zakenraad in feite niet is. De 

VVD streeft hiermee naar normalisering van het bestuur van Zundert. Door de 

samenstelling zoals hiervoor aangegeven wordt tevens een breed draagvlak 

bewerkstelligd. 

Het voorstel van een zakenraad waarbij geen sprake is van een coalitie/oppositie 

maar alle partijen de voorstellen op hun merites beoordelen heeft dus niet de 

voorkeur van de VVD. Omdat de VVD van mening is dat op korte termijn een 

College benoemd dient te worden zijn wij bereid afstand te doen van het 

hiervoor ingenomen standpunt om zo samen met de zes andere fracties te 

komen tot een zakenraad.  

 

Coalitievorming 

De VVD geeft er de voorkeur aan om gezamenlijk met de hele raad een 

raadsprogramma op te stellen van de zaken die aan de orde dienen te komen in 

deze periode. Daarbij wil de VVD nog niet alle zaken ‘dichttimmeren’ maar 

ruimte overlaten voor discussie in de raadsvergaderingen.  

 

Wethouderkeuze  

De VVD heeft er nooit een geheim van gemaakt te vinden dat er in de eigen 

gemeente genoeg personen rondlopen met de bestuurlijke kwaliteiten die van 

een wethouder verlangd worden. De voorkeur van de VVD is dan ook niet om 

een college van wederom geheel externen van buiten de gemeentegrenzen in 

te vullen, met name omdat de bereikbaarheid en betrokkenheid van het college 

(juist ook bij de niet inplanbare zaken) belangrijk is. Echter, de VVD wil ook hierin 

positief meedenken met het advies zoals verwoord door Dhr. Biskop afgelopen 

maandagavond en in die trant zal de VVD ook niet onwelwillend staan ten 

opzichte van een college van externen indien gekozen wordt voor een 

zakenraad. De VVD opteert voor een college van 3 wethouders en een 

benoemde burgemeester. Daarbij vindt de VVD het van groot belang dat het 

college als team functioneert. 

De VVD vindt de laatste vraag eigenlijk pas aan de orde indien een formateur is 

aangesteld en nog niet in deze stap van het onderhandelingsproces. Omdat de 

VVD ook inziet dat de invulling van het college een belangrijk punt is in deze 

coalitieonderhandelingen, heeft zij ervoor gekozen nu al haar standpunt hierin te 

verduidelijken.  
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3D: 

 

Collegevorming 

Wij willen in principe met de heren P.R.M. van de Wiel en S.M.T.P. Vermeulen 

verder als wethouders van de gemeente Zundert voor een periode van 4 jaar. 

Mocht het zo zijn dat deze onverhoopt niet beschikbaar zijn dan 2 externe van 

buiten de raad en de gemeente Zundert. 

 

Coalitievorming 

Wij willen een gemeenteraad vormen op basis van oppositie/coalitie. Uw voorstel 

is naar onze mening niet haalbaar en werkbaar gezien het verleden. Mocht de 

situatie zich voordoen dat de overgrote meerderheid van de raad gaat voor 

samenwerking dan zal 3D zich daarbij aansluiten. 

 

Wethouderkeuze 

Wij willen 2 wethouders (zie punt 1.) en zo snel mogelijk een nieuwe burgemeester 

welke de 0.7 FTE van de derde vertrekkende wethouder kan invullen. Dus geen 

derde wethouder. Een en ander is bedoeld om meer druk te zetten op de 

benoeming van een nieuwe burgemeester. Mocht dit de benoeming van een 

nieuwe burgemeester eerder vertragen dan versnellen dan is een derde 

wethouder voor de komende periode bespreekbaar. Voor de toekomst blijft 3D 

een voorstander van werken met twee wethouders en een burgemeester met 

een inhoudelijke portefeuille. 

 

 

PvdA: 

 

Collegevorming 

Wij kiezen voor een zakencollege voor de periode van vier jaar. Benoeming 

gebeurt door een meerderheid van de raadsfracties, dus coalitiefracties. 

 

Coalitievorming 

De PvdA fractie heeft zich in eerdere gesprekken al uitgelaten over de 

wenselijkheid van een zo breed mogelijke samenwerking de in raad van Zundert. 

Het overdrachtsdocument dient gebruikt te worden als basis voor het 

programma voor de komende vier jaren, duidelijke portefeuillleverdeling en 

collegeleden ondertekenen en binden zich aan het programma. 

Onderhandeling coalitiefracties. 

 

Wethouderkeuze 

Gelet op de politieke stroming in de raad, acht de fractie het zeer wenselijk dat 

er rekening gehouden wordt met de partijpolitieke herkomst van de wethouders 

en acht het dan wenselijk dat een externe wethouder van PvdA-huize aan het 

college wordt toegevoegd. 

 

 

Dorpsbelang: 

 

Collegevorming 

Dorpsbelangen is voorstander van een zakencollege bestaande uit wethouders 

van buiten de raad/Zundertse politiek. 

 

Coalitievorming 

Een zo breed mogelijke samenwerking is wenselijk. Voor Dorpsbelangen zal er 

altijd sprake zijn van oppositie en coalitie.  
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Wethouderkeuze 

De totale omvang van de wethouders formatie zal op basis van het programma 

bepaald moeten worden. Wij zijn er wel van overtuigd dat twee wethouders te 

weinig is voor de werkzaamheden en ontwikkelingen die binnen de gemeente 

Zundert verricht moeten worden. 

 

 

Agrarisch belang: 

 

Collegevorming 

Agrarisch Belang is voorstander van een zakencollege. 

 

Coalitievorming 

Een zo breed mogelijke samenwerking is wenselijk mits alle partijen kiezen voor 

een zakencollege.  

 

Wethouderkeuze 

Bij de keuze van de wethouder gaat Agrarisch Belang uit van een wethouder van 

buiten de raad en buiten de Zundertse politiek. 

 

 

 

7. Formatie 

 

Gelet op de beantwoording van de gestelde vragen is de basis voor een 

raadsbrede samenwerking daadwerkelijk aanwezig in de gemeenteraad van 

Zundert. Ten aanzien van de samenstelling van het college liggen er kleine 

verschilpunten o.a. ten aanzien van een vooraf af te spreken zittingsduur en 

overgang naar een lokaal college en de invulling van de derde wethouderspost.  

 

Omdat de mogelijkheid van een raadsbrede samenwerking zich daadwerkelijk 

voordoet zal in een tweede fase een programma op hoofdlijnen dienen te 

worden opgesteld. Alom wordt het overdrachtsdocument als een belangrijk 

document gezien om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen. Niet alleen 

worden hierin belangrijke dossiers van een bespreking voorzien, maar er wordt 

tevens een verband gelegd met reeds bestaande besluiten en ontwikkelingen 

(o.a. het onderzoeksrapport van K+V). 

 

Het advies luidt derhalve om het overdrachtsdocument gebruiken als basis voor 

het raadsprogramma. Dit raadsprogramma dient op hoofdlijnen een programma 

voor 4 jaar te bevatten, doch voor het eerste jaar zijn de kaders en de 

resultaatverwachtingen scherp en eenduidig omschreven. De daarop volgende 

jaren worden jaarlijks nader aangescherpt. 

 

Daarom luidt het advies om in plaats van een formateur twee rapporteurs (van 

de grootste twee fracties) aan te stellen die met de fractievoorzitters het 

raadsprogramma opstellen. Ondersteuning hiervoor kan vanuit de ambtelijke 

organisatie worden verstrekt. Bovendien is het van belang om goed overleg te 

hebben met het college, zodat bestuurlijke continuïteit en realiteitszin goed in het 

oog gehouden kunnen worden. Voor de uitvoering van het programma dient het 

college immers voldoende beleidsvrijheid te krijgen om haar eigen 

verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Voor de raad de kaders, voor het 

college de uitvoering en voor de raad de controle; ieder de eigen 

verantwoordelijkheid binnen een gemeentelijk dualistisch perspectief. 
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