
De gemeente Zundert is na de Rijksoverheid (Nederland) en de provincie Noord-Brabant de 3e 

bestuurslaag. Een gemeente voert alleen taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. 

Bijvoorbeeld het huisvuil ophalen en bestemmingsplannen maken. Het bestuur van de gemeente 

Zundert is weergegeven in Figuur 1. 

 

Figuur 1 Bestuur gemeente Zundert 

U als burger heeft eens in de vier jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen het recht om uw stem 
uit te brengen voor de samenstelling van de gemeenteraad. Tijdens deze verkiezingen kunt u op 
lokaal niveau uw politieke voorkeur uitspreken, wat invloed heeft op het gehele bestuurlijke 
systeem. Samen met het College van burgemeester en wethouder (B&W), de ambtenaren & 
ambassadeurs en de raadsgriffie vormen zij het bestuur van de gemeente. Kort door de bocht: De 

raad zet de lijnen uit, het college voert uit, de raad controleert en stelt eventueel beleid bij, dat 
weer door het college wordt uitgevoerd. De burgemeester heeft bevoegdheden op het terrein van 

de openbare orde en veiligheid. Onderstaand staan de taken en verantwoordelijkheden per 
bestuursorgaan: 

Bestuursorgaan Verantwoordelijkheden Uw rechten per bestuursorgaan 

Gemeenteraad -Controleren college B&W 
-Nemen belangrijkste besluiten 

-Sluit u aan bij een partij en wordt 
verkiesbaar als raadslid 

 -Burgerleden  
-Raadsleden 

-Benoeming/ontslag wethouders 
-Vertegenwoordiging volk 

-U kunt contact opnemen met 
raads- en/of burgerleden 

 (bestaande uit leden 
v/d politieke partijen) 

-Ondersteuning raadsleden -U kunt gebruik maken van het 
inspreekrecht tijdens de rondes 

   -U kunt een burgerinitiatief 
indienen om onder bepaalde 
voorwaarden een onderwerp op de 
agenda van de gemeenteraad te 
krijgen. Zie raadsgriffie. 

    



Raadsgriffie -Ondersteunen gemeenteraad -Indien u wilt weten of er al 
gemeentelijk beleid is vastgesteld 
betreffende uw onderwerp 

 -Griffier 
-Loco-griffier 
-2e loco-griffier 

 -Indien u  niet weet of uw brief 
naar de raad of naar het college 
gericht moet zijn 

   -Als u advies wilt over het beste 
moment en het beste orgaan om 
uw onderwerp te agenderen 

   -Als u de hele raad wilt benaderen 
   -Als u wilt weten hoe u de 

gemeenteraad wilt benaderen 
   -Als u informatie wilt over de 

raadagenda 
   -Als u het woord wilt voeren 

tijdens een commissie- of 
raadsvergadering 

   -Als u kennis wilt nemen van 
raadsstukken 

College van B&W -Dagelijks bestuur 
-Uitvoeren landelijke regelingen 
-Verantwoordelijk voor de 
financiën 

-Burgemeester: benaderen indien 
u het beleid of de uitvoering wilt 
aanpassen omtrent handhaving & 
veiligheid 

 -Burgemeester 
-Gemeentesecretaris 
-Wethouders 

-Verantwoordelijk voor het 
personeelsbeleid gemeentelijke 
organisatie  
-Wethouder: verantwoordelijk 
voor taakgebied/portefeuille 

-Wethouders: benaderen indien u 
het beleid of de uitvoering wilt 
aanpassen uit een desbetreffende 
portefeuille  

  -Burgemeester: verantwoordelijk 
voor handhaving & veiligheid 

-Gemeentesecretaris: benaderen 
niet gebruikelijk 

  -Wethouders worden gekozen 
door de gemeenteraad 

 

  -De burgemeester wordt 
benoemd door het Rijk (de 
Kroon) 

 

  -Het college (in het speciaal de 
gemeentesecretaris) heeft de 
verantwoordelijkheid over de 
ambtenaren 

 

Ambtelijk apparaat -Adviseren aan het college B&W 
-Beleid voorbereiden en 
uitvoeren 

-U kunt een ambtenaar 
contacteren om individuele 
kwesties op te lossen.   

 -Ambtenaren 
-Ambassadeur 

-De ambassadeurs bieden graag 
een luisterend oor om te horen 
wat er speelt in de wijk en helpen 
u graag verder in het ambtelijk 
systeem 

-In de gemeente Zundert kunt u 
het ambtelijk apparaat benaderen 
via het algemene nummer of via 
laagdrempelige wijze middels de 
(dorpskern)ambassadeur 

 

  



ALGEMEEN 

Vergaderagenda Gemeenteraad 
Vergaderagenda Gemeenteraad 
 
Extra informatie Zundert (op deze pagina is alles online te regelen) 
Gemeente Zundert 
 
Extra informatie gemeenteraad Zundert 
Website gemeenteraad Zundert 
 
Extra informatie College B&W inclusief portefeuilleverdeling 
College B&W 
 

CONTACT 
Gemeente Zundert algemeen (voor algemene zaken: 
Gemeente Zundert 
 
Politieke partijen Zundert (2018-2022) 
Politieke partijen Zundert contact 
 
Raadsgriffie  
Raadsgriffie contact 
 
Altijd online op de hoogte blijven van het laatste politieke nieuws in de gemeente Zundert? Volg op 
Facebook de gemeente Zundert Facebook gemeente Zundert, de gemeenteraad Zundert Facebook 
gemeenteraad Zundert of de ambassadeurs Facebook ambassadeurs! 
 
 

 

https://www.gemeenteraadzundert.nl/index.php?n1_id=1&n2_id=22
https://www.zundert.nl/
https://www.gemeenteraadzundert.nl/index.php?n1_id=3
https://www.zundert.nl/bestuur-en-politiek/college-bw.html
https://www.zundert.nl/contact-en-openingstijden.html
https://www.gemeenteraadzundert.nl/index.php?n1_id=2&n2_id=33
Raadsgriffie%20contact
https://www.facebook.com/GemeenteZundert/
https://www.facebook.com/gemeenteraadzundert/
https://www.facebook.com/gemeenteraadzundert/
https://www.facebook.com/Ambassadeurs-gemeente-Zundert-2244879302467114/

