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DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN BEGROTING 2013 
 

De komende periode is een uitdaging voor de gemeente om tegemoet te komen aan de wensen 

van haar burgers in een tijd van bezuinigingen. De politiek dient heldere keuzes te maken, dus 

het noodzakelijke door laten gaan, extra bezuinigingen door voeren ook voor de organisatie, 

bepaalde investeringen voor sport en onderwijsgebouwen niet verder uit te stellen en de 

nieuwbouw van het gemeentehuis niet op korte termijn realiseren. Bij het maken van keuzes 

kiest Dorpsbelangen ervoor om de lasten voor de  burger in principe niet extra te verhogen.  

 

Korte terugblik over de afgelopen 2 jaar 

Twee jaar geleden is het huidige college gestart met de uitvoering van de het coalitieprogramma. 

Veel zaken zijn ondertussen opgestart of afgerond: 

 

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

de meerjarenbegroting opgenomen en het bestemmingsplan is in procedure gebracht.   

 

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

name over het besluit van het Bestemmingsplan Buitengebied is Dorpsbelangen tevreden. Wij 

danken het college van B&W en de ambtelijke organisatie voor deze prestatie (hoewel 

Dorpsbelangen zich ook realiseert dat het bestemmingsplan veel geld heeft gekost). 

Dorpsbelangen heeft vooral gestreefd om een zo groot mogelijke flexibiliteit in te bouwen voor de 

agrarische sector met als doel kansen te bieden aan de voortzetting en groei van bestaande 

agrarische activiteiten met een leefklimaat waarin de diverse groepen in harmonie met elkaar 

kunnen leven en werken. Wij zijn hierin geslaagd, ook dat mag gezegd worden.  

 

Bestemmingsplannen de Waterman II, Beekzicht, Kastanjelaan en Aldi zijn afgerond. 

Bouwprojecten gereed (o.a. Stokperdje- De Schakel- Leeuwerikstraat). Ontwikkeling Treeport 

loopt conform afspraak zeker nu met de afgesproken samenwerking met de CLTV. MFA Achtmaal 

gaat door met gewijzigde koers in afstemming met de betrokkenen. Wel spreken wij onze zorgen 

uit over de verkoop van de bedrijvenkavels op Beekzicht en de Waterman. Daarom vragen wij 

het college de komende periode hieraan extra prioriteit te geven, mede in het kader van de 

werkgelegenheid.  

 

Huisvestingsbeleid Arbeidsmigranten is vastgesteld op lokaal niveau en in de regio vervullen we 

de regiefunctie. Ook hiervoor onze dank aan het college van B&W om deze moeilijke regiefunctie 

uit te dragen en te promoten in de regio, provincie en richting de regering. 

 

Daarnaast is het ook gelukt de subsidies aan de verenigingen vooralsnog redelijk in stand te  

houden, behalve de bezuinigen op de bibliotheek, het onderhoud van de scholen en overige 

gemeentelijke gebouwen. Dorpsbelangen betreurt het dat wij als gemeenteraad via het financiële 

beleid van de gemeente niet hebben kunnen zorgdragen tot het vormen van een 

bestemmingsreserves voor de bouw of verbouw van onderwijsgebouwen. Wij zullen dit de 

komende maanden opnieuw op de politieke agenda plaatsen.  
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Ook zijn er een aantal zaken nog niet opgepakt of aangepast i.v.m. met de economische recessie 

en de keiharde bezuinigen van de rijksoverheid: 

 

- Studie naar de zuidelijke /oostelijke variant van de randweg is opgeschort. 

- De nieuwbouw van het gemeentehuis is uitgesteld.  

- Het accommodatiebeleidsplan wordt in onderdelen uitgevoerd. 

- Het onderhoud van wegen en groen wordt extra gefaseerd uitgevoerd. Wij vragen de 

burgers toe te zien en eventuele gebreken door te zenden via het digitaal loket. 

- Dorpsbelangen vindt dat er te laat is gestart met bezuinigen op de begroting, vandaar 

dat we nu zeer hard moeten ingrijpen. 

- De vestiging van bedrijven op de bedrijventerreinen. Ondanks de economische recessie 

zijn er binnenkort een aantal nieuwe bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen. 

Onze complimenten gaan uit naar deze ondernemers, omdat  zij een bijdrage leveren 

aan de werkgelegenheid in onze gemeente. 

 

Voortgang begroting en het coalitieakkoord 
 

Er is duidelijk meer samenwerking met andere gemeenten. Zijn dit kansen of bedreigingen? 

Hierbij moeten we toezien dat het geen vierde bestuurslaag wordt. Samenwerken vanuit nut, 

noodzaak en efficiency. Geen log apparaat waarbij  boventallige ambtenaren van de grote 

gemeente overgeheveld worden. Dit lijkt nu al zichtbaar. Dit is geen bezuiniging maar lijkt een 

verschuiving naar een breder financieel draagvlak met 600.000 inwoners. Dit is niet de weg die 

Dorpsbelangen in wil. Dus we zoeken draagvlak binnen onze gemeente en de regio gemeenten 

om dit verschijnsel te voorkomen. 

 

Peroneels- en financieringsbeleid zal verder uitgewerkt dienen te worden gelet op de huidige 

marktontwikkeling. Dorpsbelangen is voor behoud van haar zelfstandige gemeente. 

 

Ook het bezuinigingsbeleid zal verder onderzocht worden, anderzijds is de “rek” er een keer uit. 

Wij zullen moeten zoeken naar cq inzetten voor nieuwe kansen: 

- Woningbouw flexibiliseren om vergrijzing tegen te gaan. 

- Inzet buurtbus om de flexibiliteit en bereikbaarheid van dorpen voor de burgers te 

verbeteren  

- Beleid grondexploitatie heroverwegen, waar mogelijk via verlaging van de grondprijzen 

zowel bij de aankoop als verkoop van de gronden.  Ook dit onderwerp willen wij op de 

politieke agenda hebben. Gelet op de economische recessie, spreekt Dorpsbelangen 

haar zorgen uit over de beperkte reserves in het grondbedrijf.  

- Duurzame ontwikkelingen stimuleren voor de bedrijven, burgers en overheid. Wij 

denken hierbij aan zonne-energie,  biomassa en geothermische energie. 

- Belastingen laag houden, in principe niet hoger als de prijsindex van 2% á 3%. 

Dorpsbelangen is wel voor verhoging van de toeristen belasting met 5% per jaar de 

komende 5 jaar. 
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Nieuwe plannen (worden via een amendement verder uitgewerkt) 
 

De buurtbus Zundert–Rijsbergen–Etten Leur. Uit onderzoek is gebleken dat er grote behoefte is 

aan deze buurtbus. Gedacht wordt in eerste instantie aan een pilot van twee jaar. 

 

Verbouwing gymzaal Wernhout. Dorpsbelangen adviseert om deze verbouwing zo spoedig 

mogelijk en efficiënt op te pakken. 

 

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

onderwijskundige vernieuwingen. De verdere verlaging van het budget t.b.v. de 

onderwijsbegeleidingsdienst baart Dorpsbelangen zorgen. Wij begrijpen het wel. Wij vragen het 

college, voor de begroting volgend jaar, de ervaringen vanuit het onderwijsveld met de raad te 

delen en indien nodig het budget aan te passen. 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 dorpen / woonwijken 

moeten kunnen blijven voortbestaan, eventueel gecombineerd met ander maatschappelijke 

functies (zoals in Achtmaal). De St. Bavoschool is een behoorlijk verouderd gebouw voor het 

basisonderwijs. Verbouwing of nieuwbouw St. Bavoschool Rijsbergen, planning gereed 2016. 

 

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. Dorpsbelangen staat achter het handhavingsbeleid van het college en dit 

ook uit te blijven dragen naar de bevolking. Dorpbelangen blijft kritisch over de inzet van de 

politietaken in de plattelandsgemeente. Daarnaast dient de juridische verankering van processen 

beter ingekaderd te worden in de organisatie, dit vraagt om extra attitude en beleving van uit 

bestuur, raad en de ambtelijke organisatie. 

 

Zoeken naar meer burgerparticipatie voor verbetering van de leefomgeving en de burger eerder 

te betrekken bij wijzingen / nieuwe omgevingsvergunningen. Hierbij is het doel een vroegtijdige 

inbreng waardoor bezwaren kunnen worden voorkomen. 

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.  Opvallend en 

niet toelaatbaar is dat de definitieve afdrachten van de toeristenbelasting 2011 per 12 oktober jl. 

nog niet was afgerond. Met klem vragen wij het college dit beleid aan te passen, zodanig dat de 

jaarlijks aanslag veel eerder opgelegd zal worden. Wij vragen het college over deze kwestie zo 

spoedig mogelijk een raadsmededeling op te stellen. 
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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. Als dit 

niet mogelijk is adviseren wij de Stichting van Gogh en Zundert te zoeken naar samenwerking en 

verbinding met andere gemeenten, de provincie en andere partijen met als doelstelling het 

gedachtegoed van Van Gogh in Zundert en Noord-Brabant te kunnen behouden.  

 

FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN  

 

De daling van de vermogenspositie van onze gemeente vraagt extra aandacht. De reserves zijn 

sterk afgenomen. Dorpsbelangen streeft er naar de reserves de komende jaren te verhogen, via 

doelmatige en efficiënte dienstverleningsconcepten. Het gevolg is aanpassing van het 

ambitieniveau. 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 in financiële zin offers 

moeten brengen om de rijksbegroting binnen de normen te houden. 

 

Burgers zijn niet de sluitpost van de gemeentelijke boekhouding! Reden dat er nu ook structurele 

bezuinigen op de ambtelijke organisatie en de bedrijfsvoering doorgevoerd worden.  

 

De financiële positie blijft onder druk staan. Dat betekent dat we keuzes moeten maken, geen 

investeringen of uitgaven aan ad hoc zaken en gemeenschapsgeld alleen uitgeven als het echt 

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

onzekerheden/recessie een hoofdthema van beleid te zijn. 

 

De stijging van het vreemd vermogen van € 16 miljoen per heden naar € 36 miljoen per 2016 en 

de daarbij komende rentekosten is voor Dorpsbelangen onduidelijk. Wij willen de problemen niet 

naar te toekomst verschuiven en slechts verantwoorde investeringen aangaan (zoals voorlopig de 

Randweg Noord, MFA Achtmaal en de Buurtbus). Afhankelijk van de aanvullende informatie 

houden wij onze de vrijheid hierover een amendement of motie in te dienen. 

 

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

deze begroting en het beantwoorden van de vragen.  

 

 


