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DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN EN BEGROTING 2018 
 
Samen met CDA en VVD heeft Dorpsbelangen in 2014 het coalitieakkoord opgesteld. De koers 
vasthouden, samen voortvarend verder. 
 
De afgelopen jaren is invulling gegeven aan dit coalitieakkoord. Dorpsbelangen gaat voor een 
zelfstandige, bestuurskrachtige en vitale gemeente waarbij participatie van de inwoners belangrijk is. 
Ook voor de veiligheid en leefbaarheid in de kernen en het buitengebied. Een zelfstandig Zundert 
vraagt om flexibiliteit, slagkracht en een goede financiële basis.  
 
Dit zijn de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode. Het coalitieakkoord bepaalt 
mede de beleidskaders waarbinnen de uitvoering van de begroting dient plaats te vinden. Deze 
algemene beschouwingen geven een nadere uitwerking van de accenten die namens 
Dorpsbelangen in het komende jaar van belang zijn.  
 
Een korte terugblik op de periode 2014-2018 
Duidelijk is dat hetgeen is afgesproken in het coalitieakkoord grotendeels is afgerond. Denk hierbij 
aan:      

- Veiligheid en de noodzakelijke capaciteiten. 
- Actualisatie bestemmingsplannen. 
- Vitale kernen: o.a. dorpsontwikkelingsprogramma’s, dorpsraden, woningbouw,  
- De ontwikkeling van Treeport. 
- Veel bloemencorso buurtschappen hebben inmiddels een goede en veilige locatie.  
- Uitvoering nieuwbouw St. Bavoschool Rijsbergen zit in de afrondende fase. 
- De verdere uitwerking van de WMO. 
- Privatisering zwembad. 
- Arbeidsmigranten. 
- Centrumvisie en randweg. 
- Ontwikkeling bedrijventerreinen. 
- Parc Patersven. 
- Regiegemeente. 

 
Kortom een gemeente die visie heeft, vitaliteit uitstraalt en in beweging is en blijft. Dorpsbelangen is 
er trots op om hieraan constructief te hebben mogen meewerken. 
 
Bestuur 
Het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling naar regiegemeente. Belangrijk blijft 
dat inwoners betrokken worden bij de uitvoering en tot standkoming van beleid. Dit vraagt om een 
proactieve, klantgerichte en heldere informatievoorziening. Burgerparticipatie mag voor 
Dorpsbelangen nog verder geconcretiseerd worden. 
 
De noodzaak om te investeren in het groot onderhoud op onze gemeentelijke huisvesting is helder 
Hiermee faciliteren we de dienstverlening aan onze inwoners.  



              Achtmaal 
 
 

 
 

3 

Achtmaal 
Klein-Zundert 
Rijsbergen 
Wernhout 
Zundert 

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

 

 
 
 

 
Dorpsbelangen vindt dat het gevraagde budget nader onderbouwd dient te worden door middel van 
een raadsvoorstel.  
 
Het proces om te komen tot de programmatisch opgezette programmabegroting 2018 is constructief 
verlopen. Met deze opzet wordt meer samenhang gecreëerd tussen strategische doelstellingen en 
de operationele inzet van mensen en middelen. Een proces dat leidt tot een betere samenwerking 
tussen het ambtelijk apparaat en de gemeenteraad.  
 
Veiligheid 
Onze inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen leefomgeving. Veiligheid is van ons 
allemaal. Het verschuiven van criminaliteit van stad naar platteland blijft ons zorgen baren. 
Dorpsbelangen is zeer tevreden over de buurtpreventie. De juridische capaciteit en de kwaliteit van 
de handhaving dient geborgd te zijn. Dorpsbelangen is  akkoord dat naast de extra personele inzet 
die benodigd is voor de uitvoering van het programma veiligheid er behoefte is aan incidentele inzet 
van externe expertise op het gebied van strategische veiligheidsvraagstukken. Voor deze inzet 
dienen middelen in deze begroting opgenomen te worden.  
 
De afgelopen jaren is veel capaciteit naar de campings gegaan. Dit zal de komende periode weer in 
balans moeten worden gebracht met alle aandachtsgebieden en meer zichtbaarheid/capaciteit naar 
de kernen en het buitengebied. 
 
Opvang vluchtelingen 
Op dit moment is de toestroom van vluchtelingen sterk afgenomen. Dorpsbelangen wil graag dat er 
proactief nagedacht wordt over hoe te handelen wanneer de toestroom van vluchtelingen weer 
toeneemt. Op basis van de ervaring van afgelopen jaar is het nu het moment om uit te werken hoe 
we zo’n proces beter kunnen doorlopen.  
 
Dorpsbelangen staat achter het voorstel om het COA terrein aan te kopen om strategische redenen 
zodat de gemeente zelf regie blijft houden op het RO-proces. 
 
Volksgezondheid en milieu 
Door de gemeente wordt gewerkt aan de energietransitie door medewerking te verlenen aan de 
realisatie van windmolens nabij A16. Hierbij wordt tevens gedacht aan het realiseren van een 
duurzaamheidfonds. Niet alleen de lasten maar ook delen in de lusten. Dorpsbelangen vraagt hierbij 
nadrukkelijk aandacht voor de communicatie en maximale participatie van de inwoners. Energie 
moet weer van ons zelf worden. Uitgangspunt is een goede ruimtelijke afstemming van de 
windmolens bij Treeport en de A16, zodat met een optimale inpassing overlast kan worden 
voorkomen. 
 
Dorpsbelangen ondersteunt het preventiecampagne gericht op vroegtijdig signaleren en voorkomen 
van alcoholgebruik onder jongeren.  
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Onderwijs 
Dorpsbelangen geeft hoge prioriteit aan adequate huisvesting voor het onderwijs, inclusief 
onderwijskundige vernieuwingen. Eind 2017 wordt conform planning  het IKC in Rijsbergen 
opgeleverd.  
 
Het SPOZ heeft een onderwijsvisie uitgebracht. Vervolgens heeft het college een gemeentelijke 
onderwijsvisie uitgebracht De doorgaande ontwikkeling Zundert. Centraal staat in deze visie het 
onderzoeken van de mogelijkheden voor een kwaliteitsverbetering in de kernen Zundert en Klein 
Zundert.  Helaas worden we geconfronteerd met een stagnatie in het onderzoek naar draagvlak 
naar mogelijke locaties en financiële haalbaarheid. Dorpsbelangen is voorstander van scholen in de 
wijk. We verzoeken de verantwoordelijk wethouder hiermee voortvarend aan de slag te gaan in het 
belang van het onderwijs van de kinderen. Hierbij dient ook uitdrukkelijk stilgestaan te worden wie 
waar voor verantwoordelijk is en blijft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud van de huidige 
klaslokalen. 
 
Sport, cultuur en recreatie 
We staan voor de uitdaging om in overleg met de verenigingen de weg te zoeken naar privatisering. 
Uit de praktijk, via andere gemeenten en verenigingen, kunnen we veel ervaringen opdoen. 
Dorpsbelangen blijft teleurgesteld over de lange doorlooptijd. Wij zien graag dat er eindelijk actie 
komt op dit dossier. Wij begrijpen dat voor 2018 het principe geldt van reëel ramen voor alle 
begrotingsonderdelen. Uitgave worden gedaan op basis van beleid, en niet op basis van 
beschikbare middelen. Concreet betekent dit dat de ombuigingen sport en sporthallen en de 
taakstelling JKC, financieel in deze begroting zijn gecorrigeerd. Daarnaast wordt gemeld dat deze 
taakstellingen hoog op de agenda van het college blijven staan met als doel de taakstelling op korte 
termijn alsnog concreet in te vullen. De concretiseringsplannen zijn in ontwikkeling. Graag hoort 
Dorpsbelangen de stand van zaken inclusief planning met einddoel. De verenigingen hebben recht 
op deze informatie, daar er al vele jaren over gesproken wordt. 
 
Dorpsbelangen pleit al jaren voor een recreatief fietspad langs de Aa of Weerijs en is daarom 
verheugd te vernemen dat onze wethouder erin geslaagd is de aanleg van dit fietspad in de 
begroting van 2018 op te nemen op basis van het plan stichting fiets mark en weerijs. Hiermee 
wordt een belangrijk traject van de regionale fietsroute Reis langs het Weerijs van Nassau tot van 
Gogh gerealiseerd. 
 
Uitvoering ambities cultuurbeleid 2017-2019 wordt door Dorpsbelangen op basis van voorstellen 
ondersteund. Hierbij is het Platform Recreatie en Toerisme een goed voorbeeld om de ambitie op dit 
terrein handen en voeten te geven. Is een uitstekend voorbeeld van participatie. 
 
Ook vragen wij aandacht voor de verschillende gemeenschapsaccommodaties in onze gemeente. 
 
Sociaal Domein 
De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor 
langdurig zieken en ouderen.  
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Het onderzoek dat heeft plaats gevonden naar de uitvoering van de WMO heeft geleid tot een plan 
van aanpak. Hetgeen betekent dat er nog ruimte voor verbetering is.  
 
Stichting Welzijn Zundert (SWZ) heeft uitbreiding van subsidie gekregen in verband met een 
toename in de werkzaamheden met bijbehorende prestaties. Hierbij blijft nog wel een 
aandachtspunt dat zorgaanbieders de samenwerking blijven opzoeken. 
 
Het voorstel om het uitgangspunt dat alle middelen uit de Algemene Uitkering van het 
gemeentefonds die zijn gerelateerd aan het sociaaldomein één op één beschikbaar  te houden voor 
dat sociaal domein los te laten is voor Dorpsbelangen akkoord. Hiermee wordt voorkomen dat 
algemene middelen worden opgepot terwijl er voor andere beleidsterreinen geen exploitatieruimte 
beschikbaar is. Dorpsbelangen stelt hierbij wel als voorwaarden dat maximaal voldaan wordt aan de 
verplichtingen cq afspraken binnen het sociaal domein. 
 
Daarnaast blijft Dorpbelangen aandacht vragen voor de kwetsbare groepen in onze gemeente,die 
veelal ook niet altijd zichtbaar zijn of zich niet laten horen. 
 
Ruimtelijke ontwikkeling  
De invulling van de bedrijventerreinen blijft constant aandacht vragen. Wij ondersteunen in deze het 
uitvoeren van het acquisitie- en marketingplan voor de uitgifte van bedrijfskavels en 
bedrijventerreinen met bijbehorend werkbudget.  
 
Herinrichting van de Molenstraat. Een concreet plan hiervoor komt op korte termijn ter 
besluitvorming. De centrumvisie en 1-richtingsverkeer zijn hierbij het vertrekpunt.  
 
Uitvoeringsprogramma woonvisie 2.0 loopt naar wens. Er wordt zeer gericht op vraag gebouwd voor 
alle doelgroepen in alle kerkdorpen. 
 
Startnotitie met betrekking tot de invulling van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) wordt 
positief ontvangen. Dit vormt een brede basis om de VAB problematiek gericht aan te kunnen 
pakken. 
 
Openbaar groen 
In de programmabegroting staat dat Zundert trots is op haar groen. De ambities ten aanzien van het 
beeld kwaliteitsniveau zijn vastgelegd in het beheerplan Groen. Echter is gemiddeld  het niveau 
vastgesteld op basis/laag. Dorpsbelangen vraagt extra aandacht voor dit onderwerp. De afgelopen 
jaren zijn vanuit verschillende initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen middelen in het Fonds 
Landschap gestort. Dit ter versterking van de landschappelijke kwaliteit of de invulling van een 
herplantplicht. Wij hechten eraan dat deze middelen adequaat worden ingezet voor het beoogde 
doel. Het is nu een goed moment om met dit fonds de eerste projecten uit de structuurvisie 
“Landschap 2025” te gaan realiseren. Dorpsbelangen begrijpt dat met betrekking tot de 
herplantplicht nog een opgave ligt waar geen middelen aan gekoppeld zijn. Hierbij verzoeken wij om 
samen met Openbaar Groen/GroenFonds/herplantplicht een gezamenlijk plan te maken. 
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Het openbaar gebied onderhouden op het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. Het voorstel 
om wegkanten te verbeteren door middel van het aanbrengen van bermverhardingen waarmee de 
verkeersveiligheid in het buitengebied wordt verbeterd is voor Dorpsbelangen akkoord. 
 
 De bestrijding van invasieve (sterk woekerende) soorten moet in het reguliere onderhoud worden 
opgepakt. Nu er meer financiële ruimte ontstaat willen we graag inzetten op een hoger 
kwaliteitsniveau waarbij verbetering van de biodiversiteit wordt nagestreefd.  
 
Financiën en bedrijfsvoering 
In de programmabegroting wordt aangegeven dat uit de kengetallen naar voren komt dat er bij de 
gemeente Zundert sprake is van houdbare gemeentefinancien. De huidige schuldpositie is gezond 
te noemen, maar er dient wel waakzaamheid te zijn ten aanzien van nieuwe, grote projecten en het 
afsluiten van nieuwe leningen. De huidige reserves moeten niet worden verlaagd.  
 
Het vertrekpunt bij de begroting 2018 is 1% verhoging van de OZB en kostendekkend voor o.a. 
tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dorpsbelangen zal deze beperkte verhoging goedkeuren 
daar er ook zichtbare investeringen voor de inwoners hebben plaats gevonden.  
 
De keuzes die gemaakt worden in de begroting 2018 worden ondersteund. Betreft o.a. 
regiegemeente, centrumvisie, fietspad Aa of Weerijs, veiligheid, verhogen kwaliteit van openbaar 
groen en veiligheid van de wegen in het buitengebied. Deze onderwerpen sluiten ook aan bij het 
coalitieprogramma en lopen door vanuit 2017. 
 
Daarnaast blijft er extra aandacht noodzakelijk voor de uitgaven voor het project Fort Oranje door de 
onverwachte tijdelijke overname. Inhoudelijk verloopt dit project conform de gemaakte afspraken. 
 
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.  
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