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INLEIDING  

 

CDA, Dorpsbelangen en VVD hebben de afgelopen vier jaar constructief samengewerkt op 

basis van het coalitieakkoord 2010-2014. Veel onderwerpen uit dit akkoord zijn gerealiseerd 

of reeds in uitvoering. De drie fracties hebben naar elkaar het vertrouwen uitgesproken om 

de bestaande coalitie voort te zetten. Zij hebben hierbij overeenstemming bereikt over een 

akkoord voor de bestuursperiode 2014 - 2018. Het gaat om een coalitieakkoord op 

hoofdlijnen.  

 

De komende bestuursperiode staat voor de gemeente Zundert vooral in het teken van grote 

maatschappelijke uitdagingen, die kansen bieden en aandacht vragen. Denk daarbij aan de 

drie decentralisaties in het sociale domein en gevolgen van de sterk veranderde demografie. 

Ook financieel gezien blijft de gemeente Zundert voor een grote opgave staan. De coalitie 

zet hoog in op de samenwerking tussen college en raad. Wij blijven onverminderd ambitieus 

als het gaat om de gemeente Zundert waarin het voor een volgende generatie goed wonen, 

werken en recreëren is.  

 

Naast de opgave van een kloppend huishoudboekje zal de gemeente Zundert zich de 

komende periode bestuurlijk en ambtelijk extra moeten bewijzen. Zij heeft hierover een 

brief ontvangen van de Provincie. Daarin wordt verzocht om binnen een jaar na het 

aantreden van het nieuwe college te komen met een, bestuurlijk gedragen, concrete 

uitwerking op de toekomst van de gemeente. Een samenwerking op basis van zakelijke 

afspraken met buurgemeenten is daarbij essentieel. Een samenwerking op strategisch-, 

tactisch-, en operationeel niveau waarbij de regierol verder invulling krijgt. Dit alles legt een 

grote druk op zowel het bestuur alsook het ambtelijk apparaat van onze gemeente.  

 

Om te komen tot dit coalitieakkoord zijn de raadsfracties om input gevraagd. Aan dit verzoek 

hebben zij welwillend gehoor gegeven. Hiervoor onze dank. 
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VEILIGHEID & HANDHAVING 

 

De coalitie blijft de komende bestuursperiode werken aan de centrale rol van veiligheid voor 

onze inwoners. Zij moeten zich veilig kunnen voelen in de eigen leefomgeving. De gemeente, 

het Openbaar Ministerie en de politie willen door een intensieve samenwerking komen tot 

een verregaande integrale aanpak van veiligheid en tegengaan van criminaliteit. De lobby 

richting provinciale en landelijke overheden geldt als belangrijke ondersteuning hiervan. 

Georganiseerde criminaliteit heeft een ondermijnend effect op de gehele samenleving. Voor 

de wijk- en buurtveiligheid en de leefbaarheid ligt hier een nadrukkelijke regierol bij de 

gemeente in samenspraak met de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. De inzet van 

toezichthouders en buurtpreventieteams moeten aanvullend zijn op de inzet van politie. 

Gezien onze specifieke geografische ligging is een nauwe samenwerking met onze Belgische 

buurgemeenten belangrijk. 

 

In het huidige economische klimaat ontstaat een spanningsveld tussen de ambitie en de 

beschikbare capaciteit van de handhavingsorganisatie. Effectief werken en het maken van de 

juiste keuzes op basis van een risico-inschatting en financiële mogelijkheden wordt daardoor 

essentieel. De gemeente Zundert moet handhavingstaken uitvoeren, maar in de praktijk is 

de capaciteit ontoereikend. Dat betekent keuzes maken en prioriteiten stellen. Er moet een 

balans zijn tussen handhaving op campings, dorpskernen en buitengebied.  

 

De bestemmingsplannen zijn geactualiseerd en dienen te worden gehandhaafd om 

scheefgroei te voorkomen. Daarnaast is het streven om de beheersverordeningen van 

enkele campings om te zetten naar een bestemmingsplan.  

 

 

VITALE KERNEN MET OOG VOOR ONZE INWONERS 

 

Voorzieningen 

Ook de komende bestuursperiode blijft de leefbaarheid van onze kernen een belangrijk 

aandachtspunt. Hierbij is diversiteit en eigenheid van de kernen een belangrijke kwaliteit.  

Als je een kern vitaal wilt houden gaat het niet primair over de ondergrens van 

groenvoorzieningen en over de grondprijzen. Het is een samenspel van werkgelegenheid en 

minimale basisvoorzieningen. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de vitaliteit en 

leefbaarheid.  

 

De gemeente moet randvoorwaarden scheppen om een kern vitaal te laten zijn, zoals staat 

omschreven in de Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma’s (iDOP’s). De kracht van onze 

inwoners moet optimaal worden benut, waarbij de gemeente ook los durft te laten om 

ruimte te geven voor inspirerende ideeën en samenwerkingsverbanden. Inzet van wijk- en 

dorpsraden wordt ondersteund, zodat vitaliteit in de eigen kern volop kansen krijgt. 
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Verschillen tussen kernen worden geaccepteerd. Ten aanzien van het wenselijke 

voorzieningenniveau hecht de coalitie grote waarde aan het gefaseerd uitvoeren van het 

iDOP Wernhout als belangrijke impuls voor de leefbaarheid. 

 

Vergrijzing en ontgroening zijn twee effecten die van invloed zijn op de bevolkingskrimp in 

onze gemeente. Deze effecten moeten meewegen in het maken van verantwoorde keuzes 

bij noodzakelijke investeringen in het gemeentelijk voorzieningenpakket. Daar waar op 

sommige plaatsen een kritische ondergrens in beeld komt, moeten de consequenties en 

wenselijke vervolgstappen met betrekking tot gemeentelijke voorzieningen helder worden 

gedefinieerd. Het accommodatiebeleidsplan, dat eind 2010 is vastgesteld, blijft 

uitgangspunt. 

 

Bij de onderwijshuisvestingsvraagstukken moet de aangekondigde wetswijziging betreffende 

doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting worden betrokken. Concreet 

aandachtspunt hierbij is een onderzoek naar de mogelijke oprichting van een Brede School 

in de kern Zundert. Door vervanging van de verouderde basisschool Zonnebloem en een 

combinatie met middelbaar onderwijs Mencia Sandrode ontstaat een doorlopende leerlijn 

van vier tot zestien jaar. Daarnaast is voortvarende realisatie van het Integraal Kind Centrum 

(IKC) in Rijsbergen van belang. 

 

Verder dient een realistisch toekomstperspectief voor de aanwezige sportaccommodaties te 

worden bepaald. Niet alleen verdient het afronden van het traject zelfwerkzaamheid, gezien 

de wenselijke kostenbeheersing, de aandacht. Tevens moet worden gekeken naar de 

haalbaarheid van een toekomstige clustering van sportparken De Wildert en Akkermolen. 

Daarnaast spreekt de coalitie zich uit voor behoud van het zwembad De Wildert binnen reële 

financiële kaders. 

 

Het verenigingsleven speelt een essentiële rol en is het kloppend hart binnen onze kernen. 

De herijking van het subsidiebeleid per 2012 heeft ertoe geleid dat financiering en subsidies 

afhankelijk zijn gesteld van de prestaties die worden geleverd voor de gemeenschap. 

Daarnaast dient een financiële noodzaak aanwezig te zijn om tot subsidiëring van de 

activiteiten over te gaan. Inwoners en gebruikers dragen hierin uiteraard een eigen 

verantwoordelijkheid. De coalitie is van mening dat de ondergrens is bereikt met de 

uitvoering van de eerder vastgestelde taakstellingen en de daarbij behorende bezuinigingen. 

Het verder naar beneden bijstellen van de welzijnssubsidies is niet wenselijk.  

 

De woonvisie zal op korte termijn worden herijkt met als belangrijkste voorwaarde dat aan 

de behoefte om voor specifieke doelgroepen in woningbouw te voorzien, wordt voldaan. 

Deze wordt afgestemd op de realistische behoefte van de inwoners en verspreid over alle 

kernen. Het streven is om in alle kernen voldoende betaalbare woningen te realiseren, zowel 

starterswoningen als sociale huurwoningen voor jongeren, waarbij gedifferentieerde 
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grondprijzen als middel kunnen worden ingezet. Tevens wil de coalitie aandacht voor het 

uitgeven van kavels voor zelfbouwers. In het kader van de te realiseren 

woningbouwprojecten worden heldere prestatieafspraken vastgelegd inclusief een bindende 

termijn van realisatie. 

 

Oog voor onze inwoners: drie decentralisaties 

De drie decentralisaties op het gebied van de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet 

vanuit het Rijk naar de gemeenten, vergen de komende periode veel aandacht en energie. Er 

volgt een herinrichting van het gehele sociale domein. De coalitie hecht hierbij belang aan 

zorgvoorzieningen op maat in de eigen woonomgeving. Het streven is één aanspreekpunt 

voor het gezin in het gehele sociale domein. Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van 

de eigen kracht van onze inwoners, tegelijkertijd wordt van onze zorgaanbieders gevraagd 

om ondernemend te zijn. 

 

Aandacht voor onze jeugd 

Als gevolg van de decentralisatie Jeugdzorg worden alle gemeenten per 2015 

verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Nu is die nog bij Rijk en Provincie ondergebracht. De 

gemeenteraad heeft een visie en bijbehorend inrichtingskader vastgesteld en deze wordt 

uitgewerkt tot concreet beleid. Op 1 januari 2015 is de gemeente Zundert gereed voor de 

uitvoering van taken om onze jeugd adequaat te kunnen ondersteunen bij het gezond en 

veilig opgroeien. 

 

In het najaar van 2013 is het Manifest Onderwijs gemeente Zundert vastgesteld. Hierin 

werken gemeente, schoolbesturen en kinderopvang samen aan één doel: komen tot een 

toekomstbestendig onderwijs dat aansluit op de sociale, maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen in de gemeente Zundert.  

 

Jongeren zijn belangrijk voor de gemeente Zundert: zij zijn de toekomst van de gemeente. 

Laagdrempelige activiteiten worden, in samenspraak met de jonge(re) inwoners, gericht 

gefaciliteerd, passend bij het karakter van de gemeente en de behoefte conform het 

aangenomen jeugdbeleid. De inzet van de combinatiefunctionaris wordt hierbij door de 

coalitie als waardevol gezien. 

 

Het vigerend speelvoorzieningenbeleid wordt herijkt. Een goede balans dient te worden 

gevonden tussen noodzakelijke voorzieningen enerzijds en bestaande financiële 

mogelijkheden anderzijds.  

 

Drempels slechten voor onze ouderen 

De gemeente Zundert streeft ernaar ouderen zoveel en zolang mogelijk actief te laten zijn en 

zelfstandig te laten wonen. Initiatieven voor levensloopbestendige (zorg-)voorzieningen op 
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maat in de eigen woonomgeving worden gestimuleerd. De toegankelijkheid van de 

openbare ruimte dient te worden verbeterd. 

De decentralisatie van de AWBZ, en daarmee de komst van de nieuwe WMO per 2015, 

brengt veel extra taken met zich mee. De gemeente Zundert bereidt zich hierop voor, in 

samenwerking met vijf gemeenten (Roosendaal, Halderberge, Rucphen, Moerdijk en Etten-

Leur), vanuit een gezamenlijke regionale visie.  

 

Alle inspanningen moeten gericht zijn op de waarborg dat degenen die afhankelijk zijn van 

zorg, deze op maat kunnen krijgen en behouden. Gezien de landelijke ontwikkelingen in 

extramuralisering van de ouderenzorg verdient het thema wonen in relatie tot zorg de 

komende tijd de vereiste aandacht. Het gaat hierbij om aspecten als de beschikbaarheid van 

levensloopbestendige woningen enerzijds, en de beschikbaarheid van zorgvoorzieningen 

door middel van een zorg- en dienstennetwerk in elke kern (wijk) met een adequate 

ondersteuning van mantelzorgers anderzijds.  

 

 

LOKALE ECONOMIE  

 

Maatschappelijke participatie 

In 2013 heeft de rijksoverheid de Participatiewet geïntroduceerd en hiermee is het 

‘omdenken’ gestart. De gemeente Zundert bereidt zich voor op de nieuwe wetgeving door 

onder anderen samen met de gemeente Etten-Leur, Rucphen, Halderberge en Moerdijk te 

participeren in de ontwikkeling van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Eind 2013 

heeft de gemeente Roosendaal laten weten dat zij aan wil sluiten. Als gemeente en 

samenleving kijken wij naar wat iedere burger kan bijdragen aan zijn of haar eigen 

samenleving en maatschappij in plaats van dat we enkel vaststellen wat we niet kunnen. Dit 

biedt perspectief ten aanzien van het samen bouwen aan onze eigen gemeenschap en 

leefomgeving. Samen doen we dat, ieder naar eigen kunnen. Niemand uitgezonderd! 

 

Door middel van een goede regievoering en het uitvoeren van reïntegratietaken wordt 

gestreefd naar verhogen van de uitstroom naar regulier werk. Het inzetten van 

uitkeringsgerechtigden voor maatschappelijke activiteiten moet in dit verband worden 

ingevuld, waarbij het creëren van werkervaringsplaatsen en waarborgen van 

welzijnsvoorzieningen hand in hand gaan. Tevens wordt in het licht van de wenselijke 

herstructurering van WVS bezien of dit bedrijf kan worden doorontwikkeld tot een 

participatiebedrijf. 

 

Bedrijventerreinen & Business Centrum Treeport (BCT) 

De coalitie maakt zich sterk voor een voortvarende ontwikkeling van bedrijventerreinen 

Beekzicht en Waterman II. Ook wordt gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden voor 

bestaande ondernemers, vooral binnen Achtmaal.  
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Treeport is de aanjager van samenwerking en versterking van onze boomteeltsector. Het 

project richt zich op agrologistieke oplossingen voor bereikbaarheidsproblemen, bekend 

onder de naam ‘Treerun’. Verder zijn pr & communicatie en kennis & scholing belangrijke 

aandachtsgebieden. In 2013 is de locatiekeuze voor het BCT vastgesteld. De locatie versterkt 

de regio en verbindt Breda, Zundert en Hoogstraten (België) met elkaar. Dit heeft op de 

lange termijn een positief effect op onze werkgelegenheid. De gemeente Zundert zal dan 

ook een faciliterende rol blijven spelen in dit project.  

 

Bestemmingsplannen 

De afgelopen periode zijn de bestemmingsplannen, na aanpassingen, opnieuw vastgesteld. 

Dit gebeurt conform wetgeving elke tien jaar. De coalitie wil veranderende regelgeving en 

behoefte van onze inwoners en bedrijven tussentijds verwerken in actualisaties (periodieke 

veegacties). Vanzelfsprekend wordt hierin ook aandacht geschonken aan de agrarische 

sector en het buitengebied. Er moet voldoende ruimte blijven om te innoveren, specialiseren 

en groeien. 

Arbeidsmigranten  

De vestiging van arbeidsmigranten in onze gemeente maakt dat er niet alleen aandacht 

moet zijn voor de realisatie van de huisvestingsopgave volgens de regionale afspraken maar 

tevens voor de integratie van nieuwkomers. De focus ligt vooral op adequate 

informatievoorziening, zorg, welzijn en onderwijs.  

Randweg en masterplan Centrumvisie 

De laatste voorbereidingen voor de aanleg van de randweg worden getroffen. De nieuwe 

verkeersstromen zijn helder maar men dient alert te zijn op eventuele knelpunten. De 

coalitie spreekt de bereidheid uit bij eventuele niet voorzienbare negatieve effecten te 

komen met oplossingen.  

 

De herinrichting van de Molenstraat start na afronding van de randweg. De uitgangspunten 

uit het masterplan zijn hierbij leidend. In eerste instantie richten we ons op het gebied 

tussen Eikenlaan en Markt. Vervolgens op de hoek Prinsenstraat en Wernhoutseweg.  

Een goede doorstroming van de Prinsenstraat richting Wernhoutseweg is van vitaal belang 

voor de preventie van verkeersoverlast en gelijktijdig belangrijk voor de bereikbaarheid van 

bedrijventerreinen Ambachten, Industrieweg en Beekzicht. Eventuele problemen in de 

omliggende wijken die door een slechte doorstroming zouden kunnen ontstaan, worden 

opgelost met passende maatregelen. 

 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

De bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de woonkernen is essentieel voor onze inwoners 

en bedrijven. De coalitie is voorstander van actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan vanwege economische-, recreatieve- en veiligheidsaspecten. Ook dient de 

verkeersveiligheid bij wegen en bermen in het buitengebied te worden vergroot.  
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De bereikbaarheid van onze dorpen mag niet worden aangetast door bezuinigingen op 

busvervoer. De coalitie is voor het handhaven van de busverbinding met Etten-Leur. 

Cultuur, Toerisme & Recreatie 

Het totale aanbod van kansrijke activiteiten in onze gemeente moet gestroomlijnd worden 

door een initiatiefnemer. Hiervoor kan de doorontwikkeling van het PRET (Platform voor 

Recreatie En Toerisme) in combinatie met de plaatselijke VVV tot inspirerend 

coördinatiepunt worden opgepakt. Stimulering van creatieve samenwerking tussen 

bedrijven en ontwikkeling van educatief toerisme gericht op agrarische streekproducten 

zoals asperges, aardbeien, trappist en boomkwekerijproducten moeten de ruimte krijgen!  

 

De gemeente Zundert beschikt over fraai natuurschoon en buitengebied. De potentie die dit 

heeft voor toerisme en recreatie kan verder worden benut door onder andere de aanleg van 

nieuwe fiets- en wandelpaden, evenals ruiter- en men paden met als voorbeeld de realisatie 

van het fietspad langs de Aa of Weerijs.  

Tevens kent de gemeente Zundert prachtige culturele evenementen die mogelijk met 

toerisme en recreatie verbonden kunnen worden om zo tot een verdienmodel te komen. 

Hierbij koesteren we niet alleen onze hoogstaande evenementen zoals Corso en Boerendag, 

maar ook waar mogelijk bouwen we deze verder uit. De afgelopen jaren zijn diverse 

initiatieven rondom Van Gogh in onze gemeente verder ontwikkeld. Dit biedt kansen voor 

samenwerking bij andere lokale en regionale activiteiten. 

Natuur en milieu 

Natuur en landschap in het buitengebied moet behouden blijven. In dit verband is een goede 

samenwerking met alle betrokken partijen van belang. Onze specifieke aandacht gaat uit 

naar het zoveel mogelijk behouden van het groen in onze dorpskernen, zij mogen niet te 

zeer verstenen. 

 

De gemeente Zundert is regionaal koploper als het gaat om het scheiden van afval. Het is de 

ambitie om dat ook te blijven! De ingezette lijn met betrekking tot duurzaam hergebruik van 

afval zal worden voortgezet.  

Bestrijden van zwerfafval wordt actief opgepakt, waarin het accent zal liggen op het 

handhaven bij illegale dumpingen.  

 

Campings en recreatieparken  

Het imago van de campings en recreatieparken in onze gemeente heeft de afgelopen jaren 

een forse deuk opgelopen. Campings en recreatieparken zijn bedoeld om te recreëren, niet 

om permanent te wonen. Het sluiten van de campings en recreatieparken gedurende zes 

weken per jaar draagt bij aan een juist gebruik van recreatie. Nagedacht dient te worden 

over alternatieven om permanente bewoning tegen te gaan.  

 



Coalitieakkoord Gemeente Zundert, 14 april 2014. 

 

Voor Parc Patersven is op grond van het huidige beleid van zowel gemeente als provincie 

geen mogelijkheid om tegemoet te komen aan het burgerinitiatief 'Een leefbaar Patersven 

voor iedereen'. Hiervoor is het noodzakelijk dat de Verordening Ruimte wordt aangepast 

naar aanduiding ‘Integratie stad-land’. Gedeputeerde Staten staan positief tegenover een 

aanpassing van de Verordening Ruimte voor Parc Patersven. Hiermee biedt de provincie een 

opening voor het mogelijk maken van zowel recreatie alsook wonen en huisvesten van 

arbeidsmigranten op het park. Hiermee wordt geen groen licht gegeven voor Parc Patersven 

als zesde woonkern.  

Medewerking wordt verleend aan het planologisch vastleggen van een dubbelbestemming 

op het bestaande recreatiepark, onder de voorwaarde dat de juridische en financiële 

aansprakelijkheid bij de Vereniging van Eigenaren (VEP) blijft. Daarnaast mag het verlenen 

van de dubbelbestemming geen consequenties hebben voor het woningbouwcontingent. 

Hiervoor wordt voorafgaand aan het ter inzage leggen van het bestemmingsplan een 

overeenkomst gesloten met de VEP. Indien Provinciale Staten ‘integratie stad-land’ niet in de 

Verordening Ruimte vaststelt, gaat de coalitie het handhavingstraject voortzetten met 

volledige recreatie als doel. 

 

 

BESTUUR EN ORGANISATIE 

 

Regiegemeente 

In de komende bestuursperiode wordt een aantal belangrijke taken in het sociale domein 

overgeheveld van Rijk en Provincie naar de lokale overheid. Dit heeft verstrekkende 

gevolgen, ook voor de gemeente Zundert. Om de toekomstige taken adequaat vorm en 

invulling te geven, moet de ambtelijke organisatie met spoed doorontwikkeld worden. De 

gemeente Zundert wil doorgroeien naar de rol van regiegemeente om toekomstbestendig te 

kunnen blijven. Een gemeente die op basis van heldere criteria continue de afweging maakt 

tussen zelf doen, uitbesteden of samenwerking.  

 

De gemeente stelt zich daarbij op als een assertieve, proactieve speler in het regionale 

bestuurlijke netwerk. Hierbinnen streeft de gemeente Zundert een rol na van actieve 

promotor van samenwerking, met oog voor Zundertse belangen, behoud van eigen identiteit 

én zelfstandigheid. Er wordt efficiënt en effectief samengewerkt met (eventuele Belgische) 

buurgemeenten. Het gaat om een optimale invulling op onderdelen van dienstverlening 

waarvoor de gemeente Zundert te klein of te kwetsbaar is. De in 2013 vastgestelde 

strategische visie dient als leidraad voor vertaling naar bestuur, organisatie en 

samenwerkingsverbanden. De gemeente Zundert kijkt daarbij primair naar bestaande 

samenwerkingspartners in West-Brabant West. 

 

Maatschappelijke organisaties hebben zelf steeds meer kennis en middelen om 

beleidsdoelen tot uitvoering te brengen. Bovendien hebben deze organisaties vaak een 
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betere positie op het kleinschalige (wijk- en buurt)niveau waarop steeds meer beleid is 

toegespitst. Beleidsdoelen worden niet geformuleerd in de vorm van producten maar van 

maatschappelijke effecten. Zo ontstaat meer ruimte voor ondernemerschap, innovatieve 

aanpak en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen uitvoerende partijen, 

zodat op efficiënte en effectieve wijze het gewenste effect wordt behaald. 

 

Dienstverlening 

Als gemeente hebben wij een gezamenlijk doel en dat is het allerbeste kunnen betekenen 

voor onze inwoners en ondernemers. Zij zijn er niet voor de gemeente, maar de gemeente is 

er voor hen. Burgerparticipatie moet een centrale rol spelen bij zowel beleidsontwikkeling 

alsook uitvoering van lokale overheidstaken. De gemeente moet aanjager zijn van kansrijke 

initiatieven en waar nodig faciliteren, vooral in de opstartfase. De ingeslagen weg met 

betrekking tot het wijkwethouderschap wil de coalitie graag voorzetten. 

 

De dienstverlening aan burgers en bedrijven moet nog meer centraal komen te staan bij de 

uitvoering. Binnen de kaders van wet- en regelgeving moet het vertrekpunt zijn MEE-denken 

in plaats van NEE-denken. Er zal een verdere invulling worden gegeven aan het werken met 

servicenormen voor de dienstverlening. Informatie moet snel en eenvoudig toegankelijk zijn, 

een klantgerichte houding en een passend loket zijn een must voor goede dienstverlening 

aan burgers en bedrijven. De verregaande digitalisering, multimedia en de 24-uurs economie 

vragen om passende oplossingen, zodat meer op afstand kan worden geregeld en mensen 

niet beperkt worden door strakke openingstijden. 

 

Het ambitieniveau moet realistisch zijn en de plannen uitvoerbaar. Er staat veel op de rol 

voor de komende vier jaar en de financiële ruimte voor nieuw beleid is beperkt. Toch willen 

we met een helder en robuust financieel beleid als vertrekpunt, blijven beoordelen welke 

zaken we aanvullend voor de Zundertse samenleving kunnen realiseren in de komende 

jaren. Gemeente, burgers en ondernemers, samen maken wij de gemeente Zundert. 

 

 

FINANCIEN 

We bevinden ons in financieel zware tijden. De verwachting is dat de bijdrage vanuit het 

Gemeentefonds de komende periode substantieel wordt verlaagd. Exacte gegevens hierover 

zijn op dit moment nog niet bekend.  

 

De coalitiepartijen zullen de volgende uitgangspunten hanteren: 

1. Structureel sluitend houden van de begroting.  

2. De begroting dient zakelijk ingericht te zijn, waarbij in principe alle programma’s 

taakstellend zijn. Hierbij zal het accent liggen op budgetdiscipline. 

3. Bezuinigingen uit het Gemeentefonds en eventuele andere bronnen worden 

structureel ingepast op de lopende begroting en in de meerjarenbegroting.  
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4. Eventuele hogere resultaten zullen aan de algemene reserve worden toegevoegd. 

Voor bijzondere posten zal een aanvullende voorziening worden overwogen. 

5. Structureel aandacht voor de financiële borging van de uitvoering van de 

decentralisaties: 

a. De middelen die vanuit Rijkswege worden toegekend voor het voorbereiden 

en uitvoeren van de decentralisaties worden hiertoe intern geoormerkt; 

b. Het vormen van een bestemmingsreserve ter dekking van de open eind 

regeling betreffende deze zorgtaken. 

6. In de uitvoering van de bezuinigingsopgave is geen enkel taakveld op voorhand 

uitgesloten.  

7. Structureel gerichte aandacht voor externe subsidiemogelijkheden.  

8. Structureel aandacht voor het genereren van extra middelen door middel van:  

a. voortvarende uitgifte van gronden ten behoeve van huisvesting bedrijven en 

woningbouw; 

b. eventuele roerende en onroerende zaken in het bezit van de gemeente daar 

waar deze op de middellange of lange termijn geen bestemming hebben, 

omzetten in liquide middelen en toe te voegen aan de reserves;  

c. extra aandacht voor mogelijke privatisering van gemeentelijke voorzieningen.  

9. Nastreven van hoogst mogelijke efficiëntie in onze bedrijfsvoering door middel van:  

a. Optimaliseren van de gemeentelijke organisatie, gericht op adequate 

dienstverlening voor de inwoners 

b. Streven naar uitbreiding van de gemeentelijke samenwerking waarbij de 

samenwerkingsverbanden zodanig ingericht dienen te worden dat hierdoor 

de doelgerichtheid en doelmatigheid van de gemeente worden bevorderd. 

Duidelijke doelen worden geformuleerd en deze vormen de leidraad 

waarlangs deze samenwerkingsverbanden worden gerealiseerd.  

c. Het vaststellen van de wenselijke financiële bandbreedte van reserves en 

voorzieningen. 

10.   Streven naar zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners door terughoudend om te  

        gaan met een lastenverzwaring. Een verhoging van de OZB wordt bij voorbaat niet    

        uitgesloten.  

 

 

 

 


