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DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN BEGROTING 2014 
 

De laatste algemene beschouwingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Extra reden 

om terug te blikken op de afgelopen 4 jaar. 

Korte terugblik op de afgelopen 4 jaar 

In het verkiezingsprogramma 2010 heeft Dorpsbelangen een aantal speerpunten geformuleerd.  

- Een zo breed mogelijke coalitie vormen. Fris, deskundig en ervaren besturen, d.w.z. 

bestuurders met een duidelijke visie en slagvaardigheid. 

- Transparantie bij grote projecten, d.w.z. volledige openheid, geen valse verwachtingen 

wekken maar correcte en tijdige informatie en overleg met burgers en betrokken 

partijen. 

- Gebruik maken van de kennis en kunde van de eigen gemeentelijke medewerkers en 

hen te stimuleren en een ieder de kans te bieden om zich verder te ontwikkelen. Een 

besparing op de inzet en kosten van externe bureaus wordt dan mogelijk. 

- De aanleg van de Randweg, het Evenemententerrein, het Bestemmingsplan 

Buitengebied en Centrumplan Zundert, de  leefbaarheid in de dorpen met stip op 

pakken. 

- Het project Treeport, dat goed op de rails staat, zo snel mogelijk in de uitvoerende fase 

brengen en hiermee mogelijk een Europese subsidie binnenhalen.   

 

Nieuwe projecten initiëren, zoals:  

  

o De behoefte aan een verbeterde huisvesting van de scholen onderzoeken en 

daarmee deze gemeenschapsvoorzieningen voor de toekomst veilig stellen. 

o Subsidiebeleid herzien met inbreng en betrokkenheid van de verenigingen. 

o Extra inzet om Landelijk of Europese gelden (subsidies) naar Zundert te halen 

voor de leefbaarheid en veiligheid van de dorpen (dit betekent geld voor cultuur, 

bedrijvigheid, politie- en brandweertaken in overleg met de grensgemeenten). 

o Samen werken bij de uitvoering van projecten met buurgemeenten, ook met 

Belgische gemeenten. 

o Het voorkomen van een 4e  bestuurslaag (samenwerking buurgemeenten) in de 

regio Breda. De identiteit van onze gemeente borgen om dicht bij de burger te 

blijven. 

o Het financieel beleid van de gemeente krachtig omvormen om grote geplande 

investeringen uit te kunnen voeren. Dit zal een forse uitdaging worden. 

o Meer starterswoningen in de kleine kernen. Uitbreidingslocaties voor woningbouw 

zijn noodzakelijk. 

o Economisch beleidsplan uitvoeren, het stimuleren van agrarische familie 

bedrijven (vooral bij duurzame investeringen), door de aanleg van 

bedrijventerreinen. De inzet hierbij is om meer werkgelegenheid te creëren voor 

Zundert, ook door onze toeristische trekpleister Van Gogh en de natuurgebieden, 

zoals o.a. De Pannehoef en de Buisse Heide. 
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Ruim drie jaar geleden is het huidige college gestart met de uitvoering van het 

coalitieprogramma. Veel zaken zijn ondertussen opgestart of afgerond: 

 

Verkeersafwikkeling door middel van Randweg Noord. Het Bestemmingsplan buitengebied  is 

ondertussen grotendeels definitief.  

 

Het actualiseren van de bestemmingsplannen voor de gehele gemeente is nagenoeg afgerond.  

Bestemmingsplannen de Waterman II, Beekzicht, Kastanjelaan, Aldi, Parc Tichelt, De 

Kerkakkerstraat en Conijnsberghe zijn afgerond. Bouwprojecten zijn gereed o.a. Stokperdje- De 

Schakel- Leeuwerikstraat, St Anna woningbouw gedeeltelijk, Het St Anna Restaurant plus behoud 

van de Kapel, Schouwland en Schuttershof. 

 

Ontwikkeling Treeport loopt conform afspraak zeker nu met de afgesproken samenwerking met 

de CLTV.  

 

MFA Achtmaal gaat door in afstemming met de betrokkenen.  

 

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. Het  beleid is er op 

gericht het verblijf van de arbeidsmigranten beter te spreiden over de regio en de gemeenten 

daarbuiten (dit wordt ondersteund door de Minister). Het aantal arbeidsmigranten zal daarna in 

Zundert worden terug gebracht tot ongeveer 1200. 

 

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

houden. Dorpsbelangen betreurt het dat wij als gemeenteraad  er niet in geslaagd zijn  zorg te 

dragen voor het vormen van een bestemmingsreserve voor de bouw of verbouw van 

onderwijsgebouwen. Dit is nu een gevolg van de bezuinigingen, eerder was er geen meerderheid 

in de raad te halen voor ons voorstel.   

 

Hoe nu verder (algemeen)? 

 

Veerkrachtig besturen en samenwerkingsverbanden. Dorpsbelangen is voor behoud van haar 

zelfstandigheid. Er is duidelijk meer samenwerking met andere gemeenten. De bedrijfsvoering 

waar onder het personeels- huisvestigings- en vermogensbeleid zullen gelet op het rijksbeleid en 

de toekomstige economische verwachtingen verder uitgewerkt dienen te worden. Ook het 

bezuinigingsbeleid zal verder onderzocht worden, hoewel wij ons kunnen voorstellen dat  de “rek” 

er een keer uit is. 

 

Wij zullen moeten zoeken naar cq inzetten op nieuwe kansen: 

- Woningbouw flexibiliseren.  

- 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 houden.  



     

 

 

 4 

Achtmaal 

Klein-Zundert 

Rijsbergen 

Wernhout 

Zundert 

Dorpsbelangen, de partij voor een vitale gemeente 

www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.nl 

 

 

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

- Geplande investeringen opnieuw tegen het licht houden. 

 

Welzijn en Maatschappij   

 

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 St. Bavoschool is een behoorlijk verouderd gebouw voor het 

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

willen nogmaals benadrukken dat er een voorbereidingskrediet gevoteerd dient te worden om 

deze verbouwing of nieuwbouw te kunnen realiseren. 

 

De op handen zijnde decentralisaties van taken van werk, zorg en jeugd. Alle drie de Transities 

dienen in samenhang bekeken te worden. Er is winst te behalen: zowel inhoudelijk als financieel. 

Dit vraagt om een stevige  regie vanuit de gemeente en dus om een duidelijke visie en 

slagkracht. Versnipperd beleid en gefragmenteerde uitvoering is niet meer van deze tijd. Laten 

we het goed organiseren voor onze inwoners. Hier zijn overigens onze inwoners voor nodig. 

Samen moeten we Zundert sterk houden. En het kan: kijk maar eens naar de gemeenschapszin 

rond het Bloemencorso. Hier kunnen we lering uit trekken.  De extra gelden die het rijk aan de 

gemeente beschikbaar zal stellen voor de overdracht van de uitvoering van de sociale taken, 

willen wij graag reserveren voor dit doel (mogelijk dienen we hiervoor een amendement in). 

 

Grondzaken 

 

Wij zijn verrast door de forse ingrepen, zoals het voorgestelde provinciale beleid in de nieuwe 

Verordening 2014, met name vanwege de extra regelgeving en de beperkingen in de toekomst.  

Dit is dan ook de reden dat Dorpsbelangen de ingediende zienswijze van het College van B&W 

van harte ondersteunen. Dorpsbelangen vindt dat economie, ecologie en volkgezondheid samen 

op kunnen gaan. Dat betekent in onze visie meer ruimte voor het agrarische gezinsbedrijf, 

minder regelgeving.  Meer ruimte voor dieren en planten op de bedrijven en betere prijzen voor 

de agrarische producten. De voedselketen  “van grond tot mond “ zal ook kunnen leiden tot 

betere prijzen voor boer en tuinder. 

  

Bedrijven dienen actief gestimuleerd te worden om zich te vestigen op Beekzicht. Het 

Bedrijventerrein Waterman II heeft te veel vertraging opgelopen, dat vinden wij jammer. 

Dorpsbelangen verzoekt het college de vaart er in te houden en met belangstellende  

ondernemers te blijven overleggen over de totstandkoming van het bestemmingsplan. 

 

De veegactie met betrekking tot het buitengebied actief voortzetten en belanghebbenden tijdig 

informeren over de voortgang.  

 

Met betrekking tot Patersven loopt de procedure burgerinitiatief. In afwachting van de reactie van 

de provincie zal nadere besluitvorming plaats vinden. 
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Treeport en BBC. Eerste bespreking over de zichtlocatie heeft plaats gevonden. Roept nog een 

aantal onduidelijkheden op over bereikbaarheid, draagvlak van de leden van Treeport en de 

omgeving, de rol van Hoogstraten en bijdrage in de financiering via de Europese Unie. 

 

FINANCIERING EN DEKKINGSMIDDELEN  

 

De daling van de reservepositie van onze gemeente blijft extra aandacht vragen. De reserves zijn 

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

hetgeen aansluit bij de onderliggende begroting. Het gevolg is aanpassing van het ambitieniveau.  

 

De kernbegrippen zijn bezuinigen en begrotingsdicipline. Voor de komende periode betekent dit 

het doorvoeren van bezuinigingen op wegen, gebouwen, groen en sociale sector, dit mag en kan  

niet ten koste gaan van de kwaliteit. Daarnaast zal slimmer gewerkt dienen te worden met een 

hogere inzetbaarheid en flexibilisering. Daarbij zullen wij ons vermogen in gronden, panden en 

gemeenschapsgebouwen verder af moeten en kunnen bouwen. Dit past in het beleid van een 

terugtrekkende overheid. Niet ten koste van alles, denk aan behoud van de gemeenschapshuizen 

in alle kernen. 

 

Bij verkoop van gronden of andere objecten dient de overwaarde (de stille reserves) niet ten 

gunste van de exploitatie begroting geboekt te worden. Dorpsbelangen vindt dat de meerwaarde 

geboekt zal moeten worden ten gunste van de reserves. Op deze wijze versterken wij onze 

financiële positie (willen we zelfstandig blijven is dit ook nodig, mogelijk dienen we hiervoor een 

amendement in).  

 

Bezuiniging op de griffie is reeds doorgevoerd en opnieuw vastgesteld bij de besluitvorming over 

de nieuwe vergaderstructuur (rondemodel). Vraagt om aanpassing in de begroting. 

 

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 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. Als 

gemeenteraad doen we hiertoe ook een stapje terug (denk aan een bezuiniging op de griffie). 

 

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. 

 

Met dank aan het college van B&W, collega’s uit de raad, de griffie en de ambtelijke organisatie 

voor het opstellen van deze begroting en het beantwoorden van de vragen.  

 


