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DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN BEGROTING 2016 

 

Samen met CDA en VVD heeft Dorpsbelangen in 2014 het coalitieakkoord opgesteld  De koers 

vasthouden, samen voortvarend verder. Deze algemene beschouwingen geven een verdere 

uitwerking van de accenten die namens Dorpsbelangen in het komende jaar van belang zijn. 

Daarnaast realiseren wij ons dat  de omgeving behoorlijk in beweging is. Dit zorgt voor grote 

maatschappelijke uitdagingen waarbij van Dorpsbelangen verwacht mag worden bestuurlijke 

verantwoordelijkheid te nemen.  

 

Een korte terugblik op het afgelopen jaar 

- Verkeersafwikkeling door middel van Randweg Noord is nagenoeg afgerond. 

- De ontwikkeling Treeport loopt conform afspraak.  

- MFA Achtmaal is afgerond. 

-  Huisvestingsbeleid Arbeidsmigranten:  het beleid is er op gericht het verblijf van de            

arbeidsmigranten beter te spreiden over de regio en de gemeenten daarbuiten. 

-  Besluitvorming over Patersven heeft plaats gevonden. Belangrijk is dat zo snel mogelijk de 

gemaakte afspraken worden uitgevoerd, mede afhankelijk van juridische procedures. 

 - Veerkrachtig besturen en samenwerkingsverbanden. Dorpsbelangen is voor behoud van 

haar zelfstandigheid. Er is duidelijk meer samenwerking met andere gemeenten nodig. 

Bescheiden stappen worden gezet om te komen tot een regiegemeente. 

-  Verbouwing gymzaal Wernhout. 

-  Veel buurtschappen Bloemencorso een goede en veilige locatie.  

-  De decentralisaties van taken van werk, zorg en jeugd. 

-  Uitwerking nieuwbouw St. Bavoschool Rijsbergen. 

- Er wordt veel gebouwd, vraag is groot en flexibiliteit in het concept. 

 

Kortom een gemeente in beweging. 

 

Bestuur 

De ontwikkeling naar regiegemeente dient voortvarend opgepakt te worden. Van uitvoering naar 

regiegemeente ( als gemeente maken we beleid en de uitvoering wordt elders of in 

samenwerking opgepakt). De stappen die op dit moment gezet worden met de D6 gemeenten 

(Roosendaal, Zundert, Rucphen, Halderberge, Etten-Leur en Moerdijk) om te komen tot nieuwe 

cq andere vormen van samenwerking dienen voor Dorpsbelangen verder geïntensiveerd te 

worden. Dorpsbelangen  ziet er op toe en streeft er naar om de bestuurlijke teugels in handen te 

blijven houden door middel van duidelijke samenwerkingsverbanden en contractuele 

samenwerkingen.  

 

Dorpsbelangen is verheugd te vernemen dat de adviescommissie Bestuurlijke Doorontwikkeling 

recent een spoorboekje opgesteld heeft voor de activiteiten in 2015-2016, met het doel de raad 

te informeren. Daarnaast pleit Dorpsbelangen er voor dat er een totaal plan met financiële 

onderbouwing opgeleverd wordt op korte termijn. 

 



             Achtmaal 

 

 

 
 

3 

Achtmaal 
Klein-Zundert 
Rijsbergen 
Wernhout 

Zundert 

Dorpsbelangen, de partij voor een vitale gemeente 
www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.com 

 

 

 

 

Belangrijk is dat burgers betrokken worden bij de uitvoering en tot standkoming van beleid.  

Dit vraagt om een proactieve, klantgerichte en heldere informatievoorziening voor burgers en 

stakeholders. 

 

Helaas laat het invoeren van het uitgewerkte project Digitaal Vergaderen lang op zich wachten.  

 

Veiligheid 

Onze inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen leefomgeving. Het verschuiven van 

criminaliteit van stad naar platteland baart zorgen. De ligging van de gemeente Zundert met 

uitvalswegen naar België maakt het voor de bestrijding en aanpak van de criminaliteit niet 

eenvoudig. Buurtpreventie bestrijkt nu de gehele gemeente. Dorpsbelangen is zeer tevreden over 

invoering van de buurtpreventie en begrijpen dat hier structureel middelen voor nodig zijn. Ook 

is het noodzakelijk voor de borging van de juridische capaciteit en kwaliteit handhaving dat er 

deskundigheid beschikbaar is. Dorpsbelangen adviseert om hiervoor een uitwerking te maken 

inclusief financiële middelen om tot een totaal afweging te komen voor de komende jaren.  

 

Opvang vluchtelingen 

Door de aanhoudende toestroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden is het COA naarstig op 

zoek naar opvangmogelijkheden. Dorpsbelangen onderkent de maatschappelijke effecten welke 

inherent zijn aan deze grote toestroom en realiseert zich dat voor tijdelijke  huisvesting een 

breed maatschappelijk draagvlak een vereiste is. Dorpsbelangen pleit er dan ook voor dat er 

maximaal ingezet wordt op de communicatie en overleg met onze inwoners, ondernemingen en 

andere direct of indirect betrokkenen. Hierbij kan ook gedacht worden aan het opstellen van een 

klankbordgroep. Daarnaast wordt uitdrukkelijk gevraagd door de inwoners om de positie van de 

raad te versterken, ondanks de toezegging van de burgemeester om de mening van de 

gemeenteraad niet naast zich neer te leggen. Dorpsbelangen stelt het college voor om bij de 

besluitvorming instemming te vragen aan de gemeenteraad in plaats van het indienen van 

wensen en bedenkingen op de inhoud van de bestuursovereenkomst. Dorpsbelangen overweegt 

hiervoor een amendement in te dienen.  Belangrijke onderdelen in de bestuursovereenkomst 

voor Dorpsbelangen zijn o.a. aantallen, veiligheid, positie statushouders en onderwijs. Nu is het 

moment om hierover afspraken te maken.  

 

De extra inzet van agenten ter beveiliging van opvangplekken voor vluchtelingen kan tot 

capaciteitsproblemen leiden bij de politie. Mogelijk komen andere politietaken dan op de plank te 

liggen. Je kunt een politiefunctionaris maar een keer inzetten.  Hierbij kunnen  onaanvaardbare 

problemen ontstaan. We zien graag een uitbreiding van de capaciteit door inzet van extra 

agenten in onze gemeente / regio. 

Maatschappij en dienstverlening 

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

onderwijskundige vernieuwingen. Dorpsbelangen verzoekt hierbij ook om de nieuwbouw, inclusief 

tijdelijke huisvesting, voortvarend op te pakken voor de St. Bavoschool in Rijsbergen. Verzoek 

om de raad op korte termijn op de hoogte te brengen van de stand van zaken. 
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Gewacht wordt op een onderwijsvisie van SPOZ. Deze visie dient voor Dorpsbelangen niet vanuit 

“gebouwen” opgestart te worden maar het kind en onderwijs dienen centraal te staan. Daarnaast 

blijven wij voorstander van scholen in de wijk.  

 

We staan voor de uitdaging om in overleg met de verenigingen de weg te zoeken naar 

privatisering. Evenals vorig jaar vragen wij het college hiervoor een plan van aanpak, met een 

werkgroep uit de raad, gezamenlijk op te pakken. Uit de praktijk, via andere gemeenten en 

verenigingen, kunnen we veel ervaringen opdoen. Dorpsbelangen is teleurgesteld over de lange 

doorlooptijd. 

 

Decentralisatie op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en de participatiewet 

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor 

langdurig zieken en ouderen. Belangrijke aandachtspunten hierbij blijven voor Dorpsbelangen   

de generalist en het oormerken van de geldstromen. Ook de privacy van cliënten moet een punt 

van aandacht blijven. 

Toegezegd is dat de raad periodiek geïnformeerd wordt over de 3 Decentralisaties. Op dit 

moment stelt Dorpsbelangen vast dat er geen informatie is verstrekt over de voortgang van de 

transities. Niet over aantallen, niet over geld (aanbesteding/ lopen we in de pas met budgetten/ 

komend jaar), niet over ervaren kwaliteit, niet over bij te sturen thema's in de bedrijfsvoering/ 

dienstverlening. Dit was niet de afspraak. We zouden geregeld op de hoogte gehouden worden 

en we zouden over verschillende thema's nog geraadpleegd worden. Denk bijvoorbeeld aan de 

ombudsfunctie. Op deze manier is het niet mogelijk om te sturen, mede gelet op het feit dat het 

jaar bijna verstreken is. 

 

Ontwikkeling en beheer openbare ruimte 

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. Het 

woningbouw gedeelte wordt overigens zeer positief ontvangen bij de inwoners. Dorpsbelangen 

verzoekt het college de vaart er in te houden. Het bestemmingsplan Verlengde Hofdreef 

(Molenzicht) is de afgelopen periode voortvarend opgepakt.  

 

2016 wordt het jaar van het doorvoeren van de infrastructurele aanpassingen in de Molenstraat 

De centrumvisie en 1-richtingsverkeer zijn hierbij het vertrekpunt. De verkeerstellingen in 2016 

zullen meer inzicht geeft in de feitelijke verkeersstromen. 

 

Ook vraagt Dorpsbelangen aandacht voor het hanteren van de nieuwe woonvisie zodat de 

woningvoorraad verder geoptimaliseerd kan worden. Dorpsbelangen vindt het noodzakelijk dat er 

voldoende huur en goedkope koopwoningen worden gerealiseerd verdeeld over alle kerkdorpen. 

Bij het maken van prestatieafspraken met de woningbouwstichting dient hierop de nadruk te 

liggen. 

  

De vestiging van Business Centrum Treeport (BCT) is een uitdaging voor onze gemeente en staat 

hoog op de agenda van Dorpsbelangen. Dorpsbelangen ondersteunt dit project al jaren vanwege 

de verbindingen tussen economie, ecologie, ondernemen en werkgelegenheid. 
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Dorpsbelangen zal zich blijven inzetten voor voldoende groen en speelvoorzieningen in de wijken. 

De leefbaarheid van onze woonomgeving kan onder andere hierdoor voor de toekomst op niveau 

blijven. 

 

Het openbaar gebied onderhouden op het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau.  

Goed te vernemen dat er €  200.000,-   extra  wordt uitgetrokken voor de wegen, wat ten goede 

komt aan de veiligheid voor alle weggebruikers en het aantrekkelijk zijn voor de recreant en de 

fietser. 

 

Financiën en bedrijfsvoering 

Uit de programmabegroting wordt duidelijk dat er sprake is van een houdbare 

gemeentefinanciën, waarbij de huidige schuldpositie gezond te noemen is, maar wel dient er 

waakzaamheid te zijn ten aanzien van nieuwe, grote projecten en het duidelijk beheersen van 

risico´s.  Kernbegrippen voor Dorpsbelangen blijven hierbij budgetdiscipline en bezuinigen. 

 

In dit verband vraagt Dorpsbelangen extra aandacht voor de volgende twee 

begrotingsuitgangspunten. De lasten van nieuw en aangepast beleid dienen binnen de bestaande 

budgetten te worden opgevangen en budget overschotten vallen terug naar de algemene 

middelen en komen daarmee beschikbaar voor integrale afweging. Daarnaast spreken wij onze 

zorg uit over de voorgestelde ombuigingen voor de komende jaren en de haalbaarheid hiervan. 

Met klem vragen wij aan het college om in het kader van de risicobeheersing extra aandacht 

hieraan te schenken.  

 

Dorpsbelangen begrijpt met de genoemde argumenten van het college dat het niet mogelijk is 

gebleken om bij het opmaken van de begroting 2016 de extra lasten/ OZB verhoging uit 2015 te 

heroverwegen. Anderzijds blijven wij van mening dat in de huidige tijd de gemeentelijke lasten 

voor de burgers zo min mogelijk verzwaard dienen te worden. De voorliggende begroting gaat uit 

van de standaard indexering en laat hiermee een duidelijke stabilisatie zien. 

 

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.  


