
Hierbij enkele overwegingen voor de toelichting bij het raadsprogramma van 
Dorpsbelangen. 
 

1. Het proces 
  
2. De externe wethouders  
 
3. Het programma  

 
Ad 1 

 Lang, veel afstemming.  

 Eerst toch traditioneel coalitievorming (pogingen). 

 7 verkiezingsprogramma.  

 Nieuwe manier van werken (geen coalitie/oppositie)  
 

Ad 2. 

 Voortzetting van situatie 2005-2006 (na de bestuurscrisis). Wethouders kennen 
Zundert inmiddels en hebben een goed netwerk opgebouwd. Deze 
verantwoordelijkheid zetten wij voort met het zakenkabinet aangevuld met de 
oppositie patijen VVD en NZ&W en wij hopen op dezelfde daadkrachtige weg 
het beleid in Zundert voort te kunnen zetten. Is een goede zaak voor Zundert.  

 Dualisme kan beter worden benut.   

 De gehele periode een stabiele situatie.  
 
Ad 3. 

 Voor DB had het concreter gemogen, niet om de DB-standpunten 
(partijbelangen zijn ondergeschikt) maar voor de duidelijk voor Zundert, 
duidelijkheid voor:  
- De Zundertse inwoners: transparantie en afrekenbare doelen.  
- Het college/ ambtelijk apparaat:  heldere kaders en duidelijke 

verantwoordelijkheden. 
- De raad: vastomlijnd beleid, een programma wat binding geeft en elkaar 

dus college van B&W,organisatie en raad op aan kunt spreken 
 

Dorpsbelangen werkt al jaren met het partij motto DAADKRACHT, 
DUIDELIJK en BETROKKENHEID. Onze leden en kiezers waarderen dit. 
Hierover is de laatste weken vaak gesproken. Men werd onrustig door de 
ongebruikelijke lange formatieperiode. 
 
Kortom DB wil met haar zojuist uitgesproken visie mee besturen. Maar 
heeft met de partij ook afgesproken dat zij de voortgang van deze 
samenwerking zal toetsen minimaal bij de vaststelling van de kadernota 
en de begroting. 

 
Waarom positief kritisch omdat: 
DB heeft gepleit voor duidelijke realiseerbare doelstellingen zoals bijvoorbeeld: 

- De verbetering van de Molenstraat, snelle aanpak van de wijziging van het 
bestemmingsplan. 

- De planning van de aanleg van een randweg voor Zundert is nodig om Zundert 
bereikbaar te houden (economisch van groot belang). 



- De investeringen niet zijn doorgerekend tot  2010. 
- De paragraaf Patersven niet onze goedkeuring heeft, immers de bewoners 

moeten de eventuele legalisering binnen de ruimte van het park zelf betalen. 
 
Het resultaat: 

- een programma op hoofdlijnen.  
- beslissingen per onderwerp in de raad, kan dus alle kanten op met voorstellen.  
- een uitdaging voor de samenwerking tussen raad onderling en tussen de raad 

en het college en ambtelijke organisatie is daadkracht, Dorpsbelangen wil hier 
aan bijdragen. 

- vertrouwen en de samenwerking zullen uitgebouwd moeten worden zodat er 
onderweg een soort van coalitie ontstaat. 

- bij de begrotingsbehandeling expliciet de wijzingen van het raadsprogramma 
aangeven (transparantie). 

- jaarlijkse evaluatie : leer- en verbeterpunten en de voortgang van het proces  
toetsen of we voldoende groeien in onze rollen. 

 
Kortom: DB had het liever anders gezien maar met betrokkenheid zijn schouders 
eronder. We moeten ons allen bewust zijn van de uitdagingen voor de gemeente 
Zundert. 
 
1e aanpak is nu een bezoek aan de commissaris van de koningin voor het openstellen 
van de vacature voor de benoeming van een  burgemeester. 
 
 
 


