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Introductie 

Een nieuwe raadsperiode is ingegaan en daarmee laten we de oude achter ons. Lopende zaken 

vinden doorgang en reeds opgestarte processen worden verder afgemaakt, maar de tijd van 

terugkijken wordt afgesloten met een evaluatie van het eigen handelen van de raad. Daarbij komt de 

wijze, waarop wij vergaderen en besluiten nemen aan de orde en we zijn het er ditmaal "raadsbreed" 

over eens, dat verbeteringen nodig zijn. 

Zo willen we, dat de raad voorin de trajecten besluiten neemt (lange termijnvisies vaststellen, op 

hoofdlijnen sturen) naast natuurlijk onze taak om achteraf en op bepaalde punten tijdens het 

uitvoeringsproces te controleren en, waar nodig, bij te sturen. Dit vergt een andere manier van 

vergaderen, waarbij we het debat niet uit de weg mogen gaan. 

 

Veranderingen in onze maatschappij zorgen dat ook de gemeente Zundert zich zal moeten 

ontwikkelen tot vraaggerichte/klantgerichte organisatie. Veiligheid, onderwijs, economische 

ontwikkeling en de leefbaarheid in de gemeente zijn voorbeelden van onderwerpen, die essentieel zijn 

voor de toekomst van de samenleving in de gemeente. Zij vragen stuk voor stuk om een slagvaardige 

aanpak, waarbij de gemeente een sturende en stimulerende rol moet hebben. Het is daarom nodig 

dat de gemeente Zundert zijn bestuurskracht versterkt. Een sterke en eensgezinde raad is hierbij van 

groot belang. 

Een belangrijke voorwaarde om de bestuurskracht te vergroten is ook dat de burgemeesters-vacature 

in Zundert snel structureel wordt ingevuld. De benoeming van een eigen burgemeester betekent voor 

de raad ook, dat haar streven naar verbetering wordt herkend en wordt gewaardeerd. 

Voor de komende raadsperiode hebben alle raadsfracties in goed overleg unaniem gekozen voor een 

college met wethouders van buiten Zundert, ervaren bestuurders, die elders hun sporen hebben 

verdiend. Wel willen we dat het politieke klimaat aan het eind van de raadsperiode zich zo ontwikkelt, 

dat voor de volgende raadsperiode meerdere opties voor collegevorming mogelijk zijn. 

 

De uitgesproken intentie van alle partijen om gezamenlijk er deze periode de schouders onder te 

zetten om weer te komen tot een genormaliseerd bestuur, is hierbij al een belangrijk startpunt. Om 

voor de komende jaren te komen tot de voor Zundert meest gewenste aanpak, hebben de fracties 

besloten gezamenlijk een raadsprogramma op te stellen, zodat de problemen, waarmee de gemeente 

worstelt aan de orde komen en, waar mogelijk, worden opgelost. In een aantal gevallen is de 

uitwerking concreet ingevuld, vanuit de unanimiteit van alle partijen. In andere gevallen wordt volstaan 

met het aanduiden van de problematiek, en een voorgesteld stappenplan voor de uitvoering. 

Alle partijen zullen elk voorstel, dat in de Raadsvergadering aan de orde komt, op haar merites 

beoordelen. Dit vindt zoveel mogelijk plaats aan de hand van inhoudelijke argumenten. De  

meerderheid van de raad geeft aan welk besluit wordt genomen.  

 

Ons streven is er op gericht om te komen tot een beter werkend bestuur waarop alle inwoners van 

Zundert trots kunnen zijn.  

 

Het wordt door de alle fracties betreurd, dat 3D-partij zich uit het overleg heeft teruggetrokken. 

 

De politieke prioriteiten: 

Uitgangspunt en startpunt van de raadsperiode 2006-2010 is het “overdrachtsdocument interim 

college Zundert”, zoals dit begin maart aan de raad is aangeboden. Hierin staan een groot aantal 

lopende projecten nader uitgewerkt. De raad wil in dit raadsprogramma een aantal breed gedragen 

politieke prioriteiten, vanuit alle verkiezingsprogramma’s van alle fracties, alsook een aantal punten uit 

het overdrachtsdocument lichten om die extra voor het voetlicht brengen. 

In het programma worden specifieke tijdstippen t.a.v. uitvoering aangeduid.  

Onderstaand lijstje is daarop de toelichting. 
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Prioriteit A: Dit jaar op de agenda 

Prioriteit B: Voor juni 2007 op de agenda 

Prioriteit C: Voor juni 2008 op de agenda 

Prioriteit D: Voor juni 2009 op de agenda 

1.1. Bestuur 

Bestuurscultuur 

De Raad weer vooraan in het traject, op hoofdlijnen sturen, lange termijnvisies vaststellen, debatteren 

i.p.v. duelleren, andere vergaderstructuur om tot betere meningsvorming en besluitvorming te komen, 

de burger meer betrekken bij lokaal bestuur. De raad wil waar mogelijk het efficiënt en snel werken 

propageren via delegatie aan het college. 

De raad draagt de raadsgriffier op om snel voort te gaan met het actieplan om tot wijziging van 

werkwijze van de raad te komen. We willen via een kleine werkgroep onze doelstellingen formuleren. 

Enkele gemeenten bezoeken die op een andere manier werken en deze toetsen aan onze 

doelstellingen. Na de zomervakantie willen we de nieuwe werkwijze in uitvoering brengen. De griffier 

zal hiertoe overleg hebben met de secretaris. 

Bestuursrapportages  Prioriteit A 

De raad vraagt aandacht voor correcte en stipte uitvoering van het terugkoppeltraject vanuit het 

college over de voortgang van projecten via de bestuursrapportages. 

Eigen communicatie raad Prioriteit A 

De raad wil zelf een actief eigen communicatietraject naar de burger opzetten. Hierbij heeft de 

raadsgriffier een sleutelrol. Dit is geen wettelijke taak; het budget hiervoor zal structureel in de 

begroting worden opgenomen. Het is niet de wens om de griffie in personele zin uit te breiden, maar 

gebruik te maken van de communicatieafdeling van de gemeente. Gecombineerd met wensen vanuit 

het college om de wens tot communicatie beter in te vullen, is daartoe extra formatie (0,5 fte) gewenst. 

Terugdringen administratieve lasten  

Tevens willen we het college vragen met voorstellen vanuit de eigen organisatie te komen voor 

efficiency verbetering door b.v. het verminderen van de eigen regelgeving. 

Personeelsbeleid 

De raad streeft naar kwaliteit en stabiliteit in de ambtelijke organisatie. De raad wil investeren in 

continuïteit in functies voor een betere bekendheid met Zundert. Voor de uitvoering van de taken zal 

de benodigde ambtelijke capaciteit zoals verwoord in de analyse van bureau BMC, met in achtneming 

van de opmerkingen over het zijn van een “beheersgemeente”, leidend zijn. In het verlengde ligt de 

noodzaak tot opleidingen en het uitvoeren van functionerings-/evaluatiegesprekken zoals verwoord in 

de nota Personeel. 

 

Overdrachtsdocument 

 

Vanuit het college wordt gedacht aan :  

- het meer inhoud geven aan representatieve activiteiten; extra structureel budget € 25.000 

- vanuit dienstverlenend en servicegericht uitgangspunt, verbetering communicatie: extra 

structureel budget € 25.000 

- invulling functie gemeentebode (buiten de formatiescan); extra personeelsbudget € 30.000 
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Huisvesting personeel 

 

De verkiezingsprogramma’s kennen niet direct prioriteit toe aan huisvesting personeel. Echter 

gedurende deze raadsperiode loopt de beschikbaarheid van de “oude Rabobank” af. 

Een volgende tijdelijke oplossing met de daarbijbehorende verhuizing wijzen we af. 

De oplossing van het huisvestingsprobleem zal meegenomen in de Centrumvisie fase 2 plus. Daartoe 

worden 4 locaties geanalyseerd; aan de hand van doorberekeningen zal de raad eind 2006/begin 2007 

een keuze maken voor een locatie. Hierbij vraagt de raad om creativiteit t.a.v. een betaalbare 

oplossing.  

Huisvesting heeft een lagere prioriteit dan de 11 speerpunten uit dit raadsprogramma. 

1.2. Openbare Orde en Veiligheid 

Integraal Veiligheidsbeleid/Leefbaarheid 

Achterstand van onze gemeente op de implementatie en uitvoering van integrale veiligheid zal worden 

ingelopen. De Nota Integraal Veiligheidsbeleid zal, na vaststelling, middels uitwerkingsplannen, nader 

ingevuld worden. Uitwerkingsplannen worden verwacht t.a.v. jeugdoverlast, fysieke woonomgeving, 

betrokkenheid burgers en seizoenarbeiders. Prioritering hiervan op grond van signalen uit de 

samenleving. Handhaving, sociale veiligheid, goede verlichting, ordelijk openbaar groen en 

verkeersveiligheid zullen opgepakt worden; dit vergt structureel op jaarbasis € 50.000. 

Vaststellen uitvoeren, integraal veiligheidsbeleid Prioriteit A 

Als methodiek voor het beoordelen van risico’s/de prioriteiten op het brede gebied van handhaving is 

gekozen voor het “Moerdijks afwegingsmodel”. Het jaar 2006 wordt het jaar van uitvoering. Uitvoering 

geven aan de uitkomsten van de risicoanalyse (komen tot operationele handhavingstrategieën etc.) is 

uitvoerbaar door invulling van de 1 fte t.b.v. integrale handhaving (conform uitkomst formatiescan). De 

regierol wordt door de gemeente uitgevoerd. Bekeken zal worden of handhaving op afstand van het 

bestuur geplaatst kan worden met uitzondering van de regierol. Intensivering van handhaving vergt 

een structureel bedrag van € 150.000 op jaarbasis. Hiervoor zal voor 1-1-2007 een beleidsvoorstel 

opgesteld worden. De beleidsachterstand handhaving wordt in 2007 ingehaald. Naast een 

operationeel beleidskader (bouwbeleidsplan) worden tevens protocollen opgesteld. Hiervoor is in 2007 

een budget van € 20.000 nodig naast een capaciteit van 100 uur. 

Nota Handhaving Prioriteit A 

1.3. Infrastructuur 

MER-studie/tracékeuze/Rondweg 

De raad wil inzicht in planning en taken / verantwoordelijkheden rondom het MER traject, om een 

vinger aan de pols te kunnen houden.       Prioriteit A 

 

Aan de hand van een verkeersstudie, een onderzoek Natuur en Landschap en de Centrumvisie fase II 

plus en financieel kader wordt eind 2006 een tracé gekozen. Deze tussenstap wordt gezet om de 

provincie te overtuigen dat een MER/SMB-studie nodig is.  

 

Na de tracékeuze wordt bepaald of een MER noodzakelijk is.    Prioriteit A 

 

Tussenoplossingen 

Direct hierna realisering van infrastructurele gedeelten die reeds ontlastend kunnen werken voor de 

Molenstraat en andere in de woonkernen gelegen straten indien de voordelen hiervan opwegen tegen 

de mogelijke nadelen en met het zicht op Centrumvisie fase II plus van de gemeente.    Prioriteit C 
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Plan van aanpak randweg 

Interactief overleg opstarten met burgers die direct of indirect te maken krijgen met de infrastructurele 

maatregelen die genoemd (kunnen) worden in de lange termijnvisie. Overleg met overige partners: de 

Provincie en de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur en Breda, mogelijk ook de aangrenzende 

Belgische gemeenten.       Prioriteit C 

 

Realisatie randweg na 2010 

Centrumvisie Fase II / Molenstraat 

De Centrumvisie fase I betrof een stedenbouwkundige visie op Zundert. Deze zal opgevolgd te worden 

door de Centrumvisie fase II die een meer concrete visie geeft op de openbare ruimte. 

De verkeerskundige studie wordt meegenomen in de Centrumvisie fase II. Vervolgens wordt de 

Centrumvisie fase 2-plus (incl. verkeerskundige analyse afgerond).  

Afgelopen jaar is concreet gestart met onderzoek naar maatregelen voor het verbeteren van de 

leefbaarheid van de Molenstraat. Het definitief oplossen van dit probleem wordt gezien op de lange 

termijn. Verkeerstellingen en een kentekenonderzoeken zijn medio 2005 uitgevoerd. Dit traject wordt 

voortgezet in 2006 met b.v. een viertal pilots in de Molenstraat, uiteenlopend van een parkeerverbod 

tot de instelling van eenrichtingsverkeer. .                 Prioriteit A,B 

 

 

Het Strategisch Plan van Aanpak Centrumvisie fase II plus Zundert is vastgesteld. Conform de daarin 

opgenomen planning zal eind 2006 het Masterplan gereed zijn.          Prioriteit A 

 

Daarin zal ook worden voorzien in een oplossing voor de verkeersproblematiek, uitgaande van een te 

realiseren randweg. Begin 2007 kan dan de PPS-overeenkomst aangegaan worden ter uitvoering van dit 

Masterplan.            Prioriteit B 

 

Voor de daadwerkelijke uitvoering/realisatie van werkzaamheden zullen onder meer BBSC-inkomsten 

worden aangewend. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van de te leveren kwaliteit 

 

Patersven 

Haalbaarheid onderzoeken voor een woonwijk, die past in en bij de gemeente Zundert. Randvoorwaarde 

daarbij is, dat alle kosten niet voor rekening van de gemeente Zundert komen. Indien legalisering niet 

mogelijk is, zal handhaving van de recreatiebestemming met de toepassing van gedoogbeschikkingen 

aan de orde zijn. De planning is om voor 1-1-2007 de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek te 

presenteren. Afhankelijk hiervan zullen hierna de overige stappen uitgewerkt worden zoals een PPS, 

bestemmingsplan en nadeelcompensatie. De doorloop hiervan wordt geraamd op minimaal 3 jaar. 

           Prioriteit A 

 

1.4. Economische Zaken 

Agrarische Distributiecentrum 
De haalbaarheid van een agrarisch distributiecentrum wordt onderzocht. De gemeente Zundert moet 

op de kaart worden gezet als boomkwekerijgemeente. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek moet 

de schaal en omvang hiervan  duidelijk worden      Prioriteit B 

 

Bedrijventerreinen: 
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Om Zundert aantrekkelijk te maken en te houden voor ondernemers en bedrijven, dient er gekeken te 

worden naar de bedrijventerreinen binnen de gemeente. Inventarisatie van behoefte en vitaliteit 

Criteria : (1) verplaatsen bedrijven uit het buitengebied; (2) ondersteunen bedrijven in de locale sector; 

(3) verzien in locale behoefte. 

 Prioriteit B 

Toerisme 

Zundert heeft tal van evenementen die de gemeente op een positieve wijze op de kaart zetten. Echter, 

deze evenementen worden momenteel niet optimaal ingezet als toeristisch product.  

De raad is van oordeel dat het toerisme naar en rond Zundert verder geoptimaliseerd kan en moet 

worden. Niet alleen Zundert als Bloemencorso gemeente moet nog meer gepromoot worden maar ook 

Zundert als “van Gogh gemeente” verdient meer aandacht. Evenals Zundert als natuuromgeving voor 

de recreatieve fietsers en kampeerders. Daarnaast verdienen de jaarlijkse grote evenementen zoals 

het Bloemencorso, de Boerendag, de Aardbeienfeesten, de St. Bavoloop, de Triatlon, de Rally, etc. 

een ruimere promotie. Dit zou een sterke positieve impuls kunnen betekenen voor de lokale economie 

en een steviger bestaansrecht voor de vele evenementen en activiteiten die de vijf kerkdorpen rijk zijn. 

De gemeente verwacht dat het bedrijfs- en verenigingsleven hier een professionele invulling aan 

geven  

Voor de gemeente is daarbij weggelegd: 

- de regierol. Daarbij dient rekening gehouden met de bestaande structuren met betrekking tot 

intergemeentelijke en regionale afstemming, alsmede met het Ontwikkelingsplan West-Brabant; 

- het faciliteren en ondersteunen van de initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme 

Het beleid van het college is om geen (ambtelijke) ondersteuning meer te leveren bij evenementen, 

wordt door de raad overgenomen. In 2006 zullen nog slechts voor enkele evenementen tegen betaling 

(kostendekkend) ondersteunende activiteiten worden verricht.   Prioriteit B 

 

Fietspaden 

Een gekoesterde wens van de burger is uitbreiding van het fietspaden areaal in Zundert. De regie zal 

worden beperkt tot het “totaalproduct Zundert naar buiten”. Van Gogh en het Corso zijn de ijkpunten. 

Daarbij zal alles gedaan worden om creatief elders middelen vandaan te halen. Er mag commercieel 

gepromoot worden, mits passend binnen de doelstelling.   Prioriteit C 

 

Procedurevereenvoudiging /bedrijvenloket/ contactambtenaar. 

De gemeenteraad van Zundert wil ondernemers zoveel mogelijk laten doen waar zij goed in zijn: 

ondernemen. Dit houdt in dat er organisatorisch het één en ander dient te veranderen om aan de 

ondernemers op dit punt tegemoet te komen. Ten aanzien van economische zaken wordt geen 

beleidsplan opgesteld, maar wordt in overleg met het bedrijfsleven een aantal speerpunten benoemd. 

Daartoe wordt een bedrijfscontactfunctionaris aangesteld. Hiervoor is extra structurele formatie van 

0,5 fte benodigd.        Prioriteit B 

1.5. Onderwijs 

Onderwijshuisvesting 

De onderwijshuisvesting dient op een adequaat niveau te worden gebracht en gehouden. Met dien 

verstande dat in voldoende mate gelden dienen te worden ingezet ten behoeve van de implementatie 

van de onderwijskundige vernieuwingen en het uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan.  
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1.6. Vrijetijdsbesteding 

Sportaccommodaties 

De Raad verwacht dat de voornemens, zoals die ten aanzien van de sportaccommodaties voor het 

jaar 2006 zijn uitgesproken, ook zo veel als maar mogelijk is worden uitgevoerd, waarbij met name 

gedacht wordt aan: 

- Vernieuwing toplaag DJA terrein. 

- de nieuwe kleedlokalen ten behoeve van voetbalvereniging Moerse Boys; 

- (de afronding van) het onderzoek naar verbetering van de gebruiksomstandigheden en – indien 

zulks prevaleert – de mogelijke herlocatie van het hockeyveld. 

 

De Raad verwacht voorts dat de nulmeting op korte termijn wordt aangeboden door het college van 

burgemeester en wethouders. Aan de hand van de resultaten uit de nulmeting dient nadere 

besluitvorming plaats te vinden ten aanzien van: 

- een (meerjaren)onderhoudsplan dat voorziet in het inlopen van eventueel geconstateerde 

onderhoudsachterstand en de financiering ervan; 

- privatisering van beheer en onderhoud van de sportaccommodaties.   

 

Bespreken en vaststellen nulmeting Prioriteit A 

Vaststellen meerjaren onderhoudsplan en financiering  Prioriteit A 

Discussienota over al dan niet privatiseren. Prioriteit B 

Corsotentoonstellings-/evenemententerrein 

De Stichting Bloemencorso Zundert heeft samen met het SAG een plan gepresenteerd aan de raad 

om een corsotentoonstelling/evenementen/productpromotie terrein te realiseren in de 

Assortimentstuin.  

Om zo snel mogelijk te komen tot een nieuw corso-/evenementen terrein zal gekeken worden naar de 

haalbaarheid van dit plan in goed overleg met partijen: zowel op financieel als infrastructureel vlak. 

Ook versterkende initiatieven die de haalbaarheid van het plan vergroten, dienen hierbij meegenomen 

te worden. Recent heeft het college het plan van aanpak vastgesteld.  

In de tweede helft van 2006 besluitvorming door de raad plaatsvinden.  Prioriteit A 

Na afronding van de RO-procedure zal in 2007 gestart worden met de uitvoering Prioriteit B  

1.7. Welzijn en Zorg 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

De Raad onderschrijft de visie en uitgangspunten zoals die zijn verwoord in de kadernota en die onder 

meer uitgaan van: meedoen, minder bureaucratie, versterken van sociale samenhang, 

burgerparticipatie etc. Bovendien gaat de raad uit van de realisering van de zes prestatievelden (de 

prestatievelden 7 t/m. 9 worden eveneens onderschreven, doch vooralsnog vindt realisatie ervan 

plaats door tussenkomst van de centrumgemeenten): 

1. sociale samenhang in en leefbaarheid van dopen, wijken en buurten; 

2. ondersteunen van jeugd bij het opgroeien en van ouders bij het opvoeden; 

3. informatie, advies en cliëntondersteuning; 

4. ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 

5. bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking; 

6. voorzieningen aan mensen met een beperking; versterking zelfstandig functioneren. 
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Voorts gaan wij ervan uit, dat: 

- een en ander wordt gerealiseerd volgens het tijdpad in de eerder genoemde kadernota; 

- het zorgloket te Zundert wordt gerealiseerd op of omstreeks1 januari 2007; 

- de beschikbare budgetten ten volle worden aangewend ten behoeve van de WMO 

 

Besluitvorming, c.q. vaststelling ten aanzien van WMO-verordening, indicatiestelling, 

toewijzingsprotocol individuele verstrekkingen, verstrekkingen in natura c.a. en regionale afspraken 

informele zorg in september 2006       Prioriteit A 

 

Voorbereiding en uitwerking in de periode september tot en met december 2006 ten aanzien van het 

verstrekkingenboek, protocollen verstrekkingen en informele zorg, de cliënten-/wmo-raad, een 

klanttevredenheidsysteem         Prioriteit B 

 

Herijking en innovatie alsmede het ontwikkelen en vaststellen van een 4 jarig richtinggevend plan in het 

jaar 2007          Prioriteit C 

Jeugdbeleid 

Uiterlijk in het vierde kwartaal 2006 wordt de nota “Integraal Jeugdbeleid” ter besluitvorming aangeboden. 

Daarin geldt als uitgangspunt (vanuit de optiek opvoeden en opgroeien): hoe creëren we die 

omstandigheden, die elke jeugdige een reële kans biedt op een volwaardige plaats in de samenleving. 

Er wordt gekozen voor een sluitende aanpak voor de leeftijdscategorie 0 tot 23 jaar, dat met name 

aandacht geeft aan het ondersteunen van kinderen en jeugdigen, die problemen ondervinden bij hun 

ontwikkeling. Het accent komt te liggen op voorkoming van (vroegtijdige) schooluitval en het verkrijgen 

van een startkwalificatie. In het nieuwe beleid wordt met name aandacht geschonken aan de rol van het 

onderwijs. 

 

Vaststellen nota Integraal Jeugdbeleid in 2006.      Prioriteit A 

 

Implementatie onderwerpen Integraal Jeugdbeleid in 2007    Prioriteit B 

Regionale samenwerking sociale zaken 

Voortvarende aanpak is aan te bevelen. Opteren voor een tweesporen aanpak: 

- én voortgaan met het onderzoek ten aanzien van de realisering van een intergemeentelijke sociale 

dienst; 

- én overleg te starten met een der grotere gemeenten teneinde de mogelijkheden van een kleiner 

samenwerkingsverband middels een “kleine gemeenschappelijke regeling” te exploreren. 

1.8. Milieu 

Milieustraat 

Het niet hebben van een volwaardige lokale milieustraat wordt als een belangrijk gemis ervaren. Het 

gevaar van toenemend zwerfafval ligt op de loer. In goed overleg met omwonenden willen we streven 

naar een zo snel mogelijke realisatie van een volledig functionerende Milieustraat in Zundert. 

Aanbesteding  Prioriteit A 

Realisatie Prioriteit B, wens eerder 

Overige milieudoelstellingen 
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Het realiseren van 5% duurzame energie. Het invoeren van de professionalisering van de handhaving in 

2006 en 2007. Het bepalen van een beleid inzake het verbranden van afvalstoffen in relatie tot andere 

verwerkingsmethoden van afval.      Prioriteit D 

 

Gemeentewerf 

De huidige gemeentewerf/milieustraat aan de Burgemeester Manderslaan heeft geen geldende 

milieuvergunning. De locatie is daarnaast aangewezen als inbreidingslocatie in het kader van het 

BBSC. De werf annex milieustraat  wordt verplaatst. De hier mee gemoeide kosten zullen deels uit de 

exploitatie van het gebied moeten worden bekostigd, deels uit de afvalstoffenheffing. 

Bomenverordening 

In het werkplan is reeds gemeld dat een herziening van de bomenlijst dringend noodzakelijk is voor 

zowel de informatie naar de burger toe als voor aanpassing van de bomenverordening. Hiervoor is in 

2007 een eenmalig budget van € 25.000 noodzakelijk.     Prioriteit B 

1.9. Wonen en Ruimte 

BBSC 
Voor de eerste helft van de raadsperiode zal t.a.v. de doelgroepen de recent vastgestelde woonvisie 

uitgangspunt zijn. De politiek vraagt daarbij aandacht voor betaalbaarheid van woningen voor starters 

op de woningmarkt, sociale koop- en huurwoningen. Er wordt gestreefd naar optimale samenwerking 

met woningbouwcorporaties en particulieren voor het realiseren van een gevarieerd woningaanbod. 

Op korte termijn willen we starten met het maken van “Prestatieafspraken” en jaarlijks evalueren van 

de resultaten. 

Overleg opstarten met partners (Provincie, ontwikkelaars, 

woningcorporaties) Pri

oriteit A 

Het project BBSC is nu in volle uitvoering en op vele locaties zullen nog initiatieven tot uitwerking gaan 

komen. Op sommige plaatsen dreigt echter te grote verstening c.q. opoffering van te veel openbaar 

ruimte. Het streven moet erop gericht zijn nog een groot aantal locaties voor het aflopen van de pilot 

in 2008 in procedure te hebben. Hierbij aandacht voor ons cultureel erfgoed via de nieuwe 

monumentencommissie.  

Voor de langere termijn zullen we ons sterk moeten maken richting provincie om ook buiten de 

contouren te mogen bouwen. Daarbij extra aandacht voor meer woningbouw in de kleine kernen om 

de leefbaarheid en draagkracht van voorzieningen te kunnen handhaven. 

Nog dit jaar zal een discussienota worden voorgelegd met betrekking tot volkshuisvestingsbeleid en 

de relatie met de uitgangspunten BBSC voor korte en de langere termijn 

 

De Nota “Uitgangspunten BBSC” nog eens tegen het licht houden. Prioriteit A 

Uitvoering BBSC tot einde pilot. Gehele raadsperiode 

Bestemmingsplannen 

De gemeente heeft een aantal verouderde bestemmingsplannen, met grote onderlinge variaties. We 

stellen voor een aantal bestemmingsplannen op 1 lijn te brengen. Dit leidt naast efficiency voordelen ook 

tot kosten reductie voor burger en ondernemer. De uitvoering van de reconstructie leidt ook tot verplichte 

vernieuwing van totale bestemmingsplan buitengebied. De eerste stappen van de inventarisatie worden 

al gezet. Ook de toekomst van het IND gebouw zal hierbij aan de orde komen. Wij willen het college 

vragen te waken voor de verworvenheden van ons boomkwekerij-ontwikkelingsgebied en correct 
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implementatie van de afspraken van de 1 ha glas voor de klein-fruit sector. 

In de komende 4 jaar zal naar verwachting een aantal corsobouwplaatsen verplaatst of aangepast gaan 

worden. Het betreft de corsobouwplaatsen van Helpt Elkander, Markt , Molenstraat en de definitieve 

locatie van de 18e corsobouwplaats. Naast grondexploitatie zal hiervoor een krediet gevoteerd moeten 

aangezien het bestaande krediet in 2005 is afgeraamd.  

Het bestemmingsplan voor de corsobouwplaatsen zal in 2006 aan de raad worden voorgelegd. 

Inzake het gebruik van de grond van de diverse corsobouwplaatsen dient in veel gevallen nog een formele 

overeenkomst opgesteld te worden.   

Afronding actualisering alle bestemmingsplannen    Einde raadsperiode 

Beheerplannen 

De gemeente heeft een beheerplan voor gebouwen. Er is ook een beheerprogramma voor wegen, doch 

enige bijstelling daarvan is gewenst. In 2005 is gestart met het opzetten van beheerprogramma’s voor 

riolering en groen.  

Bermen en sloten 

Een beheerplan voor bermen en sloten wordt voorbereid. Dit plan leidt tot, afhankelijk van de gekozen 

uitgangspunten, extra jaarlijkse beheerkosten. 

Opzetten diverse beheerplannen 

In de komende periode worden beheerplannen opgezet voor openbare verlichting (€ 33.000),  

speelplekken (€ 36.000), objectbewegwijzering (€ 36.000), kunstwerken (€ 36.000) en wegmarkeringen 

met bebording/verkeersbesluiten (€ 85.000).  Aan het einde van de raadsperiode moeten alle 

beheerplannen operationeel zijn. 

Het beheerprogramma voor wegen kent een te ruime norm. Er is te veel discussie over de interpretatie 

van de beeldkwaliteit in relatie tot het onderhoudsniveau. Het werken naar het huidige kwaliteitsniveau 

“matig” betekent dat er te vaak sprake is van een slechte kwaliteit van het wegdek. Oplossingen zullen 

worden gevonden door bijvoorbeeld meer middelen beschikbaar te stellen voor incidenteel onderhoud 

dan wel te beheren middels kleinere wegvakken.  

Afronding bijgewerkte beheerplannen en uitvoering    Einde raadsperiode 

Stedelijke wateropgave/waterplan 

De gemeente brengt in beeld alle waterstromen en -functies binnen het grondgebied. Hiertoe wordt een 

“waterplan” opgesteld. Vaststelling van het plan heeft niet direct het beschikbaar stellen van middelen tot 

gevolg. Daartoe zullen incidentele voorstellen volgen. 

Waterberging Mortelbeek 

De gemeente benut deze berging in de gevallen dat het hemelwaterriool moet overstorten. De inrichting 

van het gebied is in handen van het Waterschap. De gemeente moet deze ontwikkelingen planologisch 

mogelijk maken. 

 

OAS (optimalisatie afvalwaterstudie) 

Deze studie loopt. Afhankelijk van het resultaat zullen middelen beschikbaar moeten komen om 

voorgestelde maatregelen uit te voeren. De kosten komen ten laste van de exploitatie riolering. 

Omgevingsvergunning 

Einddoel is de invoering van de omgevingsvergunning per 1-1-2008. 

Dit vereist een andere organisatieopzet, scheiding van vergunningverlening en handhaving en 

aanpassing van de diverse automatisering. De organisatie-opzet en de scheiding tussen 
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vergunningverlening en handhaving zal meegenomen worden in de totale organisatieontwikkeling. 

Nieuwe automatisering is noodzakelijk. Daarnaast zal extra opleiding benodigd zijn. Benodigde capaciteit: 

100 uur 

Reconstructiewerkzaamheden 

Uitvoering van de reconstructie heeft mogelijkheden in zich om in samenhang met allerlei taakvelden 

projecten te realiseren die een toegevoegde waarde hebben voor de gemeente Zundert. Naast 

toeristische ontwikkelingen kan  gedacht worden aan ontwikkelingen die voor de diverse 

belangengroeperingen binnen de gemeente van belang kunnen zijn zoals het agrarisch 

distributiecentrum. Subsidies worden verstrekt in het kader van co-financiering. Daartoe dient een 

werkkrediet te worden verstrekt. Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de reconstructie 

biedt zal extra capaciteit beschikbaar moeten worden gesteld met daarnaast een jaarlijks werkbudget. 

1.10. Financiën 

De financiële vertaling van het raadsprogramma is weergegeven in het Financieel Kader 
Raadsprogramma 2006 – 2010 Zundert, in de Kadernota 2007, zoals die aangeboden wordt in de raad 
van 8 juni 2006. De doorrekening van de structurele lasten tot 2010, zijn verwoord in het raadsvoorstel 
agendapunt 20, en maakt hiervan onderdeel uit. 
 


