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DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN BEGROTING 2012 

 

De economische situatie van Nederland is ‘beter dan slecht, minder dan goed en veel minder dan 

goed genoeg’ aldus minister van Financiën Jan Kees de Jager bij de presentatie van de 

Miljoenennota in de Tweede Kamer.  

De maatregelen die genomen worden zullen voelbaar worden voor burgers en bedrijven. De 

komende periode is een uitdaging voor het gemeentelijk apparaat om tegemoet te komen aan de 

wensen van zijn burgers in een tijd van bezuinigingen, een economie in slecht weer en met de 

verwachting dat het loonindexcijfer 2012 voor het eerst sinds jaren negatief zal uitkomen. De 

politiek dient heldere keuzes te maken. Bij het maken van keuzes kiest Dorpsbelangen ervoor om 

de lasten in principe naar draagkracht te verdelen. Geen bezuinigingen op middelen voor burgers 

die al op het bestaansminimum zitten.  

Burgers dienen actiever betrokken te worden bij de besluitvorming. Er is veel informatie 

beschikbaar, maar niet altijd even toegankelijk voor alle burgers. De gemeente moet bekijken 

hoe zij met de burgers “interactief” kan communiceren, zodat zij in een eerder stadium bij 

besluitvorming betrokken worden. De gemeente maakt duidelijke afspraken en geeft aan wat zij 

van de burgers verwacht en hoe zij faciliteert. Dit betekent ondermeer uitvoering geven aan het 

beleid burgerparticipatie. 

Veiligheidsproblemen en handhaving kunnen niet alleen door de overheid worden beheerst. 

Burgers moeten juist zelf hun verantwoordelijkheid nemen en met de politie en de gemeente 

samenwerken om problemen in de eigen wijken aan te pakken. Dit vraagt ook om een 

onkreukbare overheid die gezag en vertrouwen moet verdienen op grond van gedrag en 

persoonlijke integriteit, het leven naar principes. Dorpsbelangen staat achter het 

handhavingsbeleid van het college, zoals bijvoorbeeld aanpak Fort Oranje en extra 

toezichthouders in de wijken. Het extra geld dat de raad vorig jaar beschikbaar heeft gesteld is 

zichtbaar geworden. Hoewel Dorpbelangen kritisch blijft over de inzet van de politietaken in de 

plattelandsgemeente. 

Verkeersafwikkeling door middel van Randweg Noord. Voor deze investering is  structureel geld 

in de meerjarenbegroting opgenomen. Nu ook de provincie formeel financiële middelen heeft 

toegezegd moet de gemeente de aanleg van de noordelijke randweg op een voortvarende wijze 

oppakken. Dorpbelangen adviseert het college een strakke financiële aanpak gelet op het extra 

financieel budget dat aan de Randweg Noord is toegevoegd. 

 

Het actualiseren van de bestemmingsplannen voor de gehele gemeente loopt op schema. 

Dorpsbelangen adviseert het college en raad om bij uitbreidingsplannen en bij het opstellen van 

structuurvisies zoals in Rijsbergen rekening te houden met voldoende speelruimte, 

groenvoorzieningen en parkeerplaatsen. Daarnaast is een zo groot mogelijke flexibiliteit 

belangrijk voor de agrarische sector met als doel kansen te bieden aan de voortzetting en groei 

van bestaande agrarische bedrijven. Voor de landschappelijk minder aantrekkelijke glastuinbouw 

staan we een beleid voor dat slechts beperkte groei kan toestaan.  
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Dorpsbelangen staat voor de ontwikkeling van de landbouw in samenhang met ecologie, 

economie en duurzame landbouw. In deze visie schuilt de vraag hoe gezamenlijk de krachten 

gebundeld kunnen worden om de niet agrarische bedrijven in het buitengebied te activeren voor 

een verhuizing naar de bedrijventerreinen Beekzicht-Hofdreven-Waterman of naar de winkel- en 

detailhandelsgebieden. In het buitengebied wonen veel burgers. Het is voor Dorpsbelangen 

belangrijk dat er een leefklimaat is waarin de diverse groepen in harmonie met elkaar kunnen 

leven en werken.  

 

In het economisch beleidsplan 2009 is de nota Toerisme en Recreatie aan de orde geweest. 

Dorpsbelangen stelt voor het toeristisch beleid verder uit te werken met een aanvullend beleid 

voor het verblijven in Zundert met name op basis van Het Toeristisch Nachtverblijf. Hierbij 

zouden de knelpunten zoals in het coalitieakkoord is afgesproken met betrekking tot Patersven, 

na een gedegen onderzoek op basis waarvan een zorgvuldige heroverweging kan plaatsvinden, 

alsook een totaal beleid voor kamperen, logies, bungalowparken of verhuur van vakantiehuizen 

in onze gemeente uitgewerkt kunnen worden (vele gemeenten zijn Zundert hierin voorgegaan).  

 

Dorpsbelangen ziet beslist kansen om via de regionale samenwerking meer werkgelegenheid 

naar Zundert te halen. Hierbij zal de samenwerking met de boomteeltsector, de gemeente 

Zundert en de Provincie optimaal benut kunnen worden zoals bij het Zundertse project Treeport. 

Een belangrijke voorwaarde is dat Treeport de volledige steun krijgt van alle betrokken sectoren.  

 

Gelet op de economische recessie, spreekt Dorpsbelangen haar zorgen uit over de beperkte 

reserves in het grondbedrijf en de forse boekwaarde van de projecten Beekzicht en Randweg e.o. 

Het grote boekverlies op een pand dat op zo’n korte termijn bekend is geworden, roept vragen 

op over het inkoopbeleid. De trage ontwikkeling van de woningbouw zal de gemeente veel 

renteverlies kosten. Dorpsbelangen adviseert het college met Thuisvester in gesprek te gaan, 

met als doel stimuleringsmaatregelingen te onderzoeken, met name om de starterswoningen nog 

meer een impuls te bieden.    

 

De mogelijkheden om Van Gogh als toeristische trekker zal Dorpsbelangen blijven uitdragen, 

echter wel met de opmerking dat het Van Goghhuis grotendeels selfsupporting moet zijn. Het 

vervaardigen van een IDOP Wernhout (een dorp met minimale faciliteiten krijgt hierdoor extra 

aandacht). De multifunctionele accommodatie in Achtmaal staat gereed voor uitvoering. De 

uitvoering dient in goed overleg met alle betrokkenen uitgewerkt te worden.  

 

Dorpsbelangen geeft hoge prioriteit aan adequate huisvesting voor het onderwijs, inclusief 

onderwijskundige vernieuwingen. De onderwijshuisvesting is al menig keer onderwerp van 

discussie geweest; al dan niet samenvoegen van de basisscholen op één centrale locatie. 

Dorpsbelangen vindt dat de basisscholen zoveel mogelijk in de woonwijken moeten kunnen 

blijven voortbestaan, eventueel gecombineerd met ander maatschappelijke functies (zoals de 

plannen in Achtmaal). Het uitstellen van de investeringen in het accommodatiebeleidsplan baart 

Dorpbelangen zorgen. Temeer omdat bekend is dat o.a. de St. Bavoschool in een behoorlijk 

verouderd gebouw haar basisonderwijs moet verzorgen.  

Dorpsbelangen vraagt het college met de schoolbesturen in overleg te treden voor opstellen van 

een plan van aanpak naar aanleiding van het accommodatiebeleidsplan.  
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Kunnen we de keuze voor de nieuwbouw of verbouwing van een school verantwoord uitstellen?  

 

Aandacht vraagt de komende jaren de kanteling van de WMO (compensatieplicht) en de drie 

transities (jeugdzorg, wet werken naar vermogen en de begeleiding van de AWBZ naar de WMO). 

Er komen per 2013 nieuwe doelgroepen naar de gemeente. De gemeente krijgt voor alle drie de 

onderwerpen inkoopverantwoordelijkheid en er komt heel wat nieuw budget naar de gemeente. 

Daarnaast moet de compensatieplicht (kanteling van de WMO) nog meer aandacht krijgen onder 

het motto: eerst kijken wat iemand nog zelf en samen met zijn sociale context kan, dan kijken 

naar voorliggende voorzieningen en tenslotte pas individuele voorzieningen verstrekken. Hierbij 

wordt niet uitgegaan van leunen maar van steunen en niet van standaardisering maar juist 

maatwerk naar situatie en behoefte van onze burgers. Dit vraagt het nodige van burgers, 

vrijwilligers, professionals en de gemeente. Dorpsbelangen wil een lans breken dat Zundert hier 

spoedig en ambitieus mee aan de slag gaat. 

 

Het toepassen van het nieuwe subsidiebeleid. Verenigingen en instellingen zullen creatiever om 

moeten gaan met de inkomsten en uitgaven. Op een aantal terreinen zal nader beleid opgesteld 

dienen te worden, o.a. het implementeren van de nota Cultuur, Toerisme en Recreatie.  

 

FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN  

 

Hoe gaan we de financiële begroting realiseren in een tijd van economische teruggang?  

 

De ondertitel van de kadernota luidt duurzaam ombuigen met als doel extra financiële ruimte in 

de exploitatie. Daarnaast vraagt de daling van de vermogenspositie van onze gemeente ook 

extra aandacht. Het gevolg is aanpassing van het ambitieniveau. De nota zou voor 

Dorpsbelangen de titel kunnen dragen van OMBUIGEN-BEZUINIGEN- SPAREN en RESERVEREN 

nu het kan! 

 

De opbrengst van de onroerend zaakbelasting (OZB) is het sluitstuk van de jaarlijkse- en de 

meerjarenbegroting. Dorpsbelangen is in zijn algemeenheid tegen verhoging van 

de gemeentelijke lasten voor de burgers. Zeker nu de burger vanaf 2012 breed in zal moeten 

leveren kunnen wij de OZB niet verhogen tot 5%. Burgers zijn niet de sluitpost van de 

gemeentelijke boekhouding! Er dient eerst gekeken te worden naar besparingen binnen de eigen 

organisatie. In de voorliggende programmabegroting wordt met name bezuinigd op zaken die de 

burgers direct raken. Subsidies voor onder meer het zwembad en bibliotheek, snijden in de zorg 

voor ouderen en gehandicapten, minder onderhoud van wegen en openbaar groen en een 

verdere verhoging van de onroerend zaakbelasting. Daarnaast blijft het echt doorvoeren van 

structurele bezuinigen op de ambtelijke organisatie en de bedrijfsvoering achterwegen.  

 

De positieve begrotingscijfers voor 2012 t/m 2015 stemt Dorpsbelangen goed. Dank voor de 

doorgevoerde bezuinigingen op de diverse programma’s. Verder valt op dat de verwachte daling 

van het gemeentefonds van 12,5% ten opzichte van 2011 voor 2013  en 2014 volledig is 

teruggeboekt. Zelfs met een positieve bijdrage van € 200.000,- terwijl veel gemeenten nu 

rekening houden met een daling van het gemeentefonds.   
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Onze financiële positie staat onder druk, zeker gelet op de majeure projecten voor de komende 

jaren (randweg, centrumvisie, gemeentehuis en schoolgebouwen). Voor Dorpsbelangen is de 

planologische ontwikkeling van de PIT (deelcentrumvisie) en het nieuwe gemeentehuis in de 

meerjarenvisie een grote uitdaging. Deze investeringen vergen meer kapitaalslasten dan nu zijn 

begroot. Dorpsbelangen staat voor de leefbaarheid van onze gemeente, de investeringen en de 

uitvoering van de majeure projecten op een juiste en transparante wijze vorm te geven. Dat 

betekent dat we keuzes moeten maken, geen investeringen of uitgaven aan ad hoc zaken, 

besparingen op de begrotingsbudgetten vanaf heden invoeren, gemeenschapsgeld alleen 

uitgeven als het nodig is. Bezuinigen dient naar de mening van Dorpsbelangen in deze tijd van 

onzekerheden/recessie een hoofdthema van beleid te zijn. 

 

Enkele bezuinigingen willen we expliciet noemen: 

- De eenmalige kosten voor de strategische visie 2012 (onderdeel van de juridische 

kosten) te splitsen in incidenteel en structureel. 

- De structurele kosten van € 61.000,- voor het rioleringsplan niet extra ten laste van de 

exploitatie op te voeren, maar binnen het huidige loonbudget op te vangen. 

- Het personeelsbeleid zodanig uit voeren, dat o.a. via samenwerking en verschuiving 

van taken binnen de organisatie een win-win situatie kan ontstaan met een daling van 

het bestaande budget. 

Met de genoemde maatregelingen blijft de begroting in evenwicht en behoeft de OZB niet 

verhoogd te worden naar structureel 5%. 

 

De keuze van Dorpsbelangen voor 2012 is het uitvoeren van de investeringen in de opgestarte 

zaken zoals MFA Achtmaal, Treeport, randweg, het afronden van het bestemmingsplan 

buitengebied, het subsidiebeleid en het uitvoeren van de wettelijke taken met aandacht voor het 

maatschappelijk nut. Het gevolg hiervan is minder projecten, dus minder uitgaven en extra 

gelden reserveren voor de majeure projecten. 

 

Daarnaast streeft Dorpsbelangen een evenwichtig financieel beleid na waarbij vooruit gekeken 

wordt naar de toekomst. Dus vanaf nu geleidelijk de lasten begroten en niet de lasten 

verschuivingen naar de toekomst. De kapitaalslasten lopen de komende periode ruim € 1,2 

miljoen op (dit is exclusief het accommodatiebeleidsplan).  

 

Omdat de reserves dalen en wij de burger normaal willen blijven belasten met gemiddeld 3% per 

jaar stelt Dorpsbelangen voor de exploitatie begroting structureel te belasten met ongeveer € 

100.000,- met als doel te sparen voor toekomstige kapitaalslasten en de reserve Kleine Kernen 

om te vormen als reserve of egalisatiefonds kapitaalslasten Majeure Projecten 2012-2020.  

 

Met dank aan het college van B&W, de griffie en de ambtelijke organisatie voor het opstellen van 

deze begroting. 


