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Managementsamenvatting 

Met deze eerste reactie onderschri j f t het gemeentebestuur van Zundert de eerste contouren 

van een nieuwe provinciale visie op de bestuurli jke organisatie van de provincie Noord Brabant. 

Tevens wordt geconstateerd dat de gemeenteli jke zienswijze op de toekomst van Zundert in lijn 

ligt met de visie van het provinciebestuur. Die zienswijze is verwoord in een strategische visie 

met de t i tel Zundert in beweging, samen op weg naar 2025, die door de gemeenteraad van 

Zundert is vastgesteld op 26 september j l . Samen met deze brief is die visie aangeboden aan het 

provinciebestuur. Alvorens het gemeentebestuur van Zundert met een definit ieve reactie komt, 

volgt eerst een bestuurli jk overleg met de verantwoordel i jke gedeputeerde. 

Aanleiding 

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw eerste reactie d.d. 2 juli 2013 op het eind

rapport Veerkrachtig bestuur in Brabant. U heeft alle Brabantse gemeenten en andere maat

schappelijke partners om een reactie gevraagd. Van die uitnodiging maken wij graag gebruik. Wij 

schrijven  net als u  een eerste reactie. Uw brief van 2 jul i j l . is aan het begin van het zomerreces 

door ons ontvangen met het verzoek om bij voorkeur voor 8 oktober a.s. te reageren. Om een 

ordenteli jk bestuurli jk proces te kunnen doorlopen, is 8 oktober echter te vroeg. Daarom nemen 

wij de vrijheid om later dit najaar met een verdiepende reactie te komen mede op basis van een 

bestuurlijk overleg met u naar aanleiding van deze brief en onze strategische visie, die wij u hier

bij aanbieden. 

Inleiding 

Uw brief van 2 jul i j l . is een eerste reactie op het eindrapport van de Adviescommissie Huijbregts 

d.d. 14 juni j l . 
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Zoals u bekend is, heeft deze commissie voor de regio West Brabant een deelrapport uitgebracht 

d.d. 20 maart j l . , waarop wi j op 3 mei j l . een bestuurli jke reactie hebben geschreven. Die heeft u 

in afschrift ontvangen. Gemakshalve is die nog een keer als bijlage toegevoegd. 

Daarin hebben wi j onder andere aangegeven ons onvoldoende te herkennen en het riep nog veel 

vragen op (zie brief). Daarom hadden wij mevrouw Huijbregts uitgenodigd voor een gesprek om 

antwoord te krijgen op onze vragen. Het betreurt ons dat zij op ons verzoek niet is ingegaan. 

Daarentegen verheugen wij ons op de uitnodiging van uw gedeputeerde, de heer Pauli, om wel 

met ons in gesprek te wi l len. Wij stellen voor om dat te doen met een delegatie van onze raad en 

college in het vierde kwartaal van dit jaar. 

Onze reactie 

Wij gaan in op de volgende onderdelen in uw brief van 2 ju l i : 

1. uw benadering om te komen to t een krachtig bestuur in Brabant 

2. veerkrachtig bestuur 

3. ontwikkelkader voor samenwerking en herindeling 

4. bestuurskrachtonderzoek 

5. agenda voor Brabant 

Uw benadering 

Wij kunnen ons goed vinden in uw benadering, die uitgaat van de volgende principes: 

» samen doen 

« vanuit de kracht van gemeenschappen 

» ruimte voor nieuwe ideeën, variëteit en maatwerk 

Dit vergt wel een intensieve aanpak en vraagt veel overleg. Wi j zijn benieuwd op welke wijze u 

dat gaat aanpakken en wil len graag meedenken en meedoen. Daarbij zijn wi j wel van mening dat 

kleinschalige(re) dialoogconferenties één van de instrumenten kunnen zijn. 

Veerkrachtig bestuur 

Wij onderschrijven uw definit ie van veerkrachtig bestuur. In onze strategische visie (zie bijlage) 

zijn die uitgangspunten leidend geweest, te weten: 

« werken aan de eigen bestuurskracht (maatschappelijk verantwoord besturen, integriteit); 

» organiseren op een schaal die kan voldoen aan de eisen (professionaliteit en slagkracht); 

» samenwerkingsvormen die passen bij opgaven en omstandigheden (kiezen vanuit inhoud); 

» zekerheid, continuïteit en toegankelijkheid van bestuur (zicht- en merkbare identiteit). 

Uiteindelijk doel is om de kwaliteit van dienstverlening te garanderen en de sociale cohesie in 

stand te houden. Dat kan alleen als wi j het vermogen hebben om andere part i jen, waaronder 

onze eigen burgers (burgerkracht) te mobil iseren. Dat is het leidende principe in onze visie. 

Om de doelen zoals gesteld in deze strategische visie te realiseren, is een marsroute opgenomen. 

Die geeft beknopt weer op welke wijze wi j de komende periode toewerken naar de solide basis 

die nodig is om onze ambities te kunnen realiseren. De eerste en belangrijkste stap is te komen 

to t één (of meer) allianties. Deze alliantie(s) is/zijn van fundamenteel belang om een kwalitatieve 

invulling van de strategische visie mogelijk te maken. 
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De marsroute bestaat uit drie fasen: 

» verkenning 

» opinievorming 

» realisatie 

In het t i jdpad van deze marsroute zullen de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 geen be

lemmering vormen. Er is nadrukkelijk voor gekozen de fase van verkenning, die reeds in gang is 

gezet, onverminderd doorgang te laten vinden. Wi j - het huidige college en raad - gaan met deze 

marsroute aan de slag, waarna medio maart 2014 een nieuw gemeentebestuur het traject voort

zet. Medio 2014 zal de marsroute uitmonden twee concrete producten: een intentieverklaring 

tot samenwerking en een plan van aanpak voor het realiseren van de doelen uit onze strategi

sche visie. 

Ontwikkelkader voor samenwerking en herindeling 

U beschrijft de eerste contouren van uw nieuwe visie op de bestuurlijke organisatie van Brabant 

met een ontwikkelkader voor samenwerking en herindeling. Volgens u zijn daarbij de volgende 

aspecten van belang: 

» draagvlak 

« schaalniveau 

« interne samenhang en oriëntatie 

» bestuurskracht en vitaliteit 

» regionale samenhang en evenwicht 

« duurzaamheid 

Ook hiervoor geldt dat deze elementen de rode draden zijn in onze strategische visie. In het 

hoofdstuk Bestuur en samenwerking wordt specifiek ingegaan op de rol van regiegemeente. 

U heeft geen uitgesproken voorkeur voor een intergemeenteli jke samenwerking of herindeling. 

Die keuze word t beïnvloed door de aard van de aanwezige knelpunten en de aard en omvang 

van de maatschappelijke opgaven die in de gemeente of regio aan de orde zijn. Ook de lokale en 

regionale omstandigheden spelen een rol. Die factoren hebben ook een rol gespeeld bij onze 

visie op samenwerken, zoals verwoord in onze reactie van 3 mei j l . aan de commissie Huijbregts 

en die ook terugkomen in onze strategische visie. 

Bestuurskrachtonderzoek 

Wij zijn verheugd dat u meer heil ziet in dialoogconferenties dan in bestuurskrachtonderzoeken. 

Onze twi j fe l is wel of de opzet van grootschalige dialoogconferenties, zoals die to t nu toe zijn 

georganiseerd, wel aansluit bij het doel. Daarover wil len graag met u in gesprek. 

Agenda voor Brabant 

De commissie Huijbregts signaleert dat deze agenda onvoldoende geland is bij met name ge

meenteraadsleden. Op dit moment werkt u aan een actualisatie, waarbij u gemeenten, regio's en 

maatschappelijke organisaties gaat betrekken. Wi j zien een uitnodiging daarvoor met belangstel

ling tegemoet, want ook wi j wil len bijdragen aan de realisering van uw ambities, zoals die zijn 

vastgelegd in deze provinciale agenda. 



Tenslotte 

Met deze reactie en onze strategische visie constateren wi j dat onze zienswijze op de toekomst 

van Zundert in lijn ligt met de eerste contouren van uw nieuwe visie op de bestuurlijke organisa

tie van Brabant. Graag wil len wi j hierover verder met u van gedachten wisselen in het komende 

bestuurlijke overleg. 

Hoogachtend, 

gemeester en wethouders van Zundert, 

retaris, de-burgemeester, 

De gemeenteraad van Zundert, 

de griffier, de vo 

ng. F.J.J. Priem LC. Poppe-de Looff rs. J.J. Rochat LC. Poppe-de Looff 

Afschriften: colleges en raden van West-Brabantse gemeenten en gemeente Tholen 
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Strategische visie gemeente Zundert 

Samen op weg naar een inspirerende toekomst 
'De wereld om ons heen verandert in hoog tempo: nieuwe technologieën veranderen hoe we met elkaar 

communiceren, we hebben te maken met een toenemende vergrijzing, een kredietcrisis raakt onze financiële 

systemen en het Rijk bedeelt steeds meer taken aan gemeenten toe. Deze en andere ontwikkelingen vragen om 

een duidelijke visie op onze toekomst. Waar wil len we met elkaar naartoe? Waar staat Zundert over vijft ien jaar? 

In goed overleg met inwoners, ondernemers en organisaties hebben we deze vraagstukken besproken. Als stip op 

de horizon kozen we het jaar 2025. Dichtbij genoeg voor concrete ideeën en voldoende ver weg om los te komen 

van het nu. De antwoorden die we met elkaar hebben geformuleerd zijn kort en bondig weergegeven in deze 

strategische visie. We onderscheiden vijf thema's: economie, wonen, cultuur, zorg S leven en bestuur 8t 

samenwerking. Behalve in deze tekst, hebben wi j onze strategische visie ook vormgegeven in een boom. Wellicht 

heeft u hem al zien staan in de hal van het gemeentehuis. De boom staat symbool voor hetgeen wi j met onze visie 

nastreven: groei en kracht; met de wortels stevig in de grond, groeiend naar een inspirerende toekomst. ' 

L.C. Poppe - de Looff 

Burgemeester gemeente Zundert 
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Strategische visie gemeente Zundert 

Economie 
Zundert streeft ernaar een ondernemende, groeiende en bloeiende gemeente te zijn, waar het goed wonen, 

werken en leven is. Dat is onze economische ambitie. Hierin vinden we het belangrijk de karakteristieken van ons 

landelijke buitengebied te behouden; met zowel landbouw als natuur en recreatie. Bovendien wil len we een nog 

aantrekkelijker vestigingsklimaat creëren, de werkgelegenheid laten toenemen en het bedrijfsleven verder 

versterken. Dat innovatie en kwaliteitsverbetering hiervoor nodig zijn, spreekt voor zich. Onze voorzieningen 

moeten aantrekkelijk zijn voor de lokale bevolking, maar ook voor klanten uit de regio en voor toeristen en 

recreanten. Als boomkwekeri jcentrum onderscheiden we ons sterk van de overige plattelandsgemeenten in 

Noord-Brabant. Een verdere ontwikkel ing is echter noodzakelijk om onze concurrentiepositie te versterken. De 

mogelijkheden hiertoe zijn talri jk, vooral gezien onze gunstige ligging langs de A16. Deze ambitie vergt inzet van de 

gemeente, maar ook van de ondernemers in Zundert. Met elkaar zijn we in staat een kwaliteitsslag te maken en 

onze ambitie te bereiken. 

» Boomteelt 

De boomteeltsector is een van de sterkste pijlers binnen de Zundertse economie. Samen met de regio Boskoop en 

de gemeenten Nederbetuwe, Haaren en Horst aan de Maas vormt Zundert 'Greenport Boomteelt Nederland'. 

Zundert heeft de kracht en potentie om zich te ontwikkelen to t het knooppunt van Greenport. De organisatie van 

Treeport zet zich actief in om deze doelstelling te bereiken. Bijvoorbeeld door als ambassadeur voor duurzaamheid 

in te zetten op hoogwaardige en duurzame producten en ideeën die zowel in onze eigen regio als (inter-)nationaal 

benut kunnen worden. Maar ook door optimalisatie van de logistiek: eff iciënter werken door 'slim te verbinden' 

heeft de toekomst. En daarop moeten we anticiperen; de sector is en bli jft van essentieel belang voor de 

werkgelegenheid in onze gemeente. 

» Agrarische sector 

Onze agrarische sector is kansrijk. Voor een vruchtbare toekomst is het nodig de agrarische sector duurzaam te 

versterken. Landelijk is schaalvergroting de tendens; om ons te onderscheiden zetten we in op innovatie en 

specialisatie, onder meer door een optimalisatie van de techniek in de productieprocessen. 

» Ondernemerschap 

Zundert zet in op ondernemers. Zij moeten voldoende ruimte krijgen om hun bedrijven te laten f loreren, passend 

bij het groene en landelijke karakter van onze gemeente. In de kernen zijn specifieke gebieden aangewezen waar 

detailhandel en horeca zich kunnen ontwikkelen to t een kernwinkelgebied. De kern Zundert vervult hierin een 

regionale rol. De structurele investeringen in de bedrijventerreinen in onze gemeente zullen hun vruchten 

afwerpen. De terreinen vormen de basis voor lokale ambachteli jke en dienstverlenende bedrijven en voor 

bedrijven die gelieerd zijn aan de agrarische sector. 

« Buitengebied en recreatie 

Ons prachtige buitengebied is een plaats voor rust en ruimte. Zonder dit te verstoren, bieden we ondernemers in 

toerisme en recreatie de gelegenheid zich verder te ontwikkelen. Een goede balans tussen recreatie en 

economische belangen is hierbij leidend. Zundert kent t iental len toeristische parels die te weinig zichtbaar zijn 

geweest. Door een extra inzet op marketing zijn in 2025 onze recreatieparken en de vele recreatieve routes voor 

mens en dier in het buitengebied wi jd en zijd bekend. Om onze toeristische trekkers in samenhang te presenteren, 

is een gedegen afstemming van belang. Met de oprichting van het Platform Recreatie En Toerisme (PRET) zijn 

hiertoe de eerste stappen gezet. 
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Strategische visie gemeente Zundert 

Wonen 
Het inwonertal van Zundert zal de komende jaren dalen. Door de toenemende vergrijzing en een hoger sterfte-

dan geboortecijfer is dit onomkeerbaar. Tegelijkertijd zien we het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen. Dit 

zorgt ervoor dat het totaal aantal huishoudens voorlopig nog stijgt. Voor een toekomstbestendig Zundert is onze 

jeugd van vitaal belang. Met aantrekkelijk geprijsde woningen, een sterk voorzieningenniveau en een hecht 

verenigingsleven voorkomen we dat onze jeugd uitwi jkt naar omliggende dorpen. Ontwikkelingen op de lokale 

woningmarkt en de ambities voor Zundert worden verankerd in onze Woonvisie en het bijbehorend 

woningbouwprogramma. 

* Kernen bepalen het karakter van Zundert 

Achtmaal, Klein Zundert, Rijsbergen, Wernhout en Zundert bepalen het karakter van onze gemeente. Nu en in de 

toekomst. De afgelopen jaren hebben we met elkaar structuurvisies opgesteld voor Rijsbergen (2011), Klein 

Zundert (2012) en Zundert (2012). Aan de structuurvisie van Wernhout wordt gewerkt en in 2014 starten we met 

de structuurvisie voor Achtmaal en het Buitengebied. De leefbaarheid van onze kernen dragen we hoog in het 

vaandel. Met een op de markt afgestemd woningbouwprogramma en de realisatie van mult i functionele 

accommodaties (Mfa's) - waar onder meer onderwijs, kinderopvang, bibliotheek en gemeenschapshuis 

samenkomen - garanderen we een prettige leefomgeving met een toereikend voorzieningenniveau, ook in de 

toekomst. 

* Woningaanbod 

We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Zundert, ongeacht hun leeft i jd, afkomst en sociale klasse hier veilig 

en prett ig kunnen wonen. Voor een structurele borging van een passend woningaanbod investeren we de 

komende jaren in aantrekkelijk geprijsde huur- en koopwoningen voor starters. Daarnaast zullen we meer focus 

aanbrengen op een steeds groter wordende groep: de medioren (mensen tussen de 50 en 70 jaar oud). Met 

comfortabele levensloopbestendige woningen nabij voorzieningen, bedienen we deze doelgroep optimaal. Voor 

de realisatie van seniorenwoningen en verzorgingshuizen zoeken we samenwerkingsvormen met zorgaanbieders. 

Om ook belangstelling van woningzoekenden buiten onze gemeentegrenzen te genereren, investeren we - op 

kleine schaal - in innovatieve en onderscheidende bouwprojecten. Het r i jksmonumentale St. Annaklooster in 

Zundert met een woon- en winkelfunctie is hiervan een fraai voorbeeld. 

Arbeidsmigranten maken blijvend deel uit van de Zundertse economie en samenleving. Voor de arbeidsmigranten 

die zich hier permanent wil len vestigen wordt permanente woonruimte gezocht. Hiertoe werken we samen met de 

Regio West-Brabant en met marktpart i jen, zoals woningcorporatie Thuisvester. Seizoensarbeiders zullen we 

semipermanente huisvesting op het erf van de werkgever blijven bieden. 

» Voorzieningen 

Consumenten worden kritischer en stellen in toenemende mate hoge eisen aan de kwaliteit van hun woning en 

hun woonomgeving. Het is van belang deze eisen al in een vroeg stadium van de ontwikkel ing van bouwprojecten 

mee te nemen. Maatwerk vergt een innovatieve benadering en aanpak, maar is essentieel voor een Zundert waar 

het ook in 2025 prett ig wonen, werken en leven is. Met de uitvoering van ons Masterplan Centrumvisie II, waarin 

de herinrichting van de Molenstraat en de pleinen een belangrijke rol speelt, slaan we een flinke slag. Minder 

verkeer en een focus op 'beleving' en 'verbli jven' creëert ruimte voor het winkelend publiek en voor toeristen. 

Hiermee wordt het centrum van de kern Zundert het bruisende winkelhart van onze gemeente. 
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Strategische visie gemeente Zundert 

Cultuur 
Cultuur zit Zundert in de genen en daar mogen we trots op zijn. In 2025 zullen we ons nog meer dan nu 

onderscheiden met een veelheid aan kwalitatief hoogstaande culturele evenementen en activiteiten. Met een 

intensieve promot ie van bewezen successen, zoals het Bloemencorso Zundert en het Vincent van Gogh Huis, maar 

ook van nieuwe init iatieven, zetten we Zundert cultureel verder op de landelijke kaart. 

* Saamhorigheid 

Zundert kent een rijk verenigingsleven dat we ook in de toekomst blijven stimuleren. De verenigingen zijn een 

plaats waar inwoners elkaar ontmoeten en samenzijn. We streven ernaar de voor Zundert kenmerkende sfeer van 

saamhorigheid te behouden als fundamenteel onderdeel van de identiteit van onze kernen. 

» Trots op Zundert 

Het Bloemencorso Zundert dat met recht een plaats heeft gekregen op de UNESCO werelderfgoedli jst zal in 2025 

zijn uitgegroeid to t een evenement van internationale allure. Een intensivering van de promotie van de band 

tussen Zundert en Vincent van Gogh en Henriëtte Roland Holst maakt Zundert een ware trekpleister voor 

dagjesmensen. 

» Verbindend podium 

Een integraal aanbod van al onze lokale parels maakt recreëren in Zundert in 2025 nog aantrekkelijker dan nu. In 

de promotie van onze mogelijkheden op het gebied van vrijeti jdsbesteding en recreatie moeten we zorgen voor 

een uitnodigende samenhang. Zundert zal een verbindend podium zijn waar cultuur en recreatie elkaar 

ontmoeten. 

» Creatieve samenwerking 

Voor een optimale verkoop van ons totale aanbod aan culturele activiteiten wordt een beroep gedaan op cultureel 

ondernemerschap. In creatieve samenwerkingsverbanden met ondernemers, horeca en scholen versterken en 

motiveren we elkaar. We zijn trots op Zundert en dat tonen we graag. 

Zorg en leven 
Inwoners van Zundert doen mee aan de samenleving. Dat houdt in dat we in de basis uitgaan van de 

samenredzaamheid van onze inwoners: met elkaar zorgen we voor elkaar. Waar nodig voert de gemeente regie en 

kan zij ondersteunen en facil i teren. Onze vijf kernen zijn kleinschalig en zover mogelijk zelfverzorgend. 

» Leefbaarheid en veiligheid 

Zundert is een veilige gemeente waar het prett ig wonen is. Onze kinderen kunnen hier gezond en veilig opgroeien 

en er zijn voldoende speelmogeli jkheden. Om overlast te voorkomen zetten we, mede in de vorm van 

buurtpreventie, blijvend in op veiligheid en in het bijzonder op alcohol- en drugspreventie. Arbeidsmigranten zijn 

actief in de Zundertse samenleving. 

» Participatie 

Om alle inwoners in Zundert actief te laten meedoen aan de samenleving, zal een belangrijk deel van de energie 

van de gemeente uitgaan naar het bieden van welzijn, ondersteuning en zorg. Ook de enorme toename van taken 

door uitbreiding met AWBZ-taken, Jeugdzorg en de Participatiewet speelt hierin een rol. Omdat Zundert qua 

omvang te klein is om dit zelfstandig te organiseren, is er verregaande samenwerking met omliggende gemeenten. 
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Strategische visie gemeente Zundert 
We geloven in de eigen kracht van onze inwoners. Zij worden gestimuleerd ondersteuning te zoeken in het sociale 

netwerk = samenredzaamheid. De gemeente biedt ondersteuning en zorg wanneer mensen er op eigen kracht niet 

ui tkomen. Daarbij levert de gemeente maatwerk naar de menselijke maat. De gemeente ondersteunt initiatieven 

waardoor mensen met een zorgbehoefte in Zundert kunnen (blijven) wonen. 

» Ontplooiing 

Inwoners kunnen zich maximaal ontplooien in Zundert. We kijken met belangstelling naar nieuwe 

onderwijsvormen. Het onderwijs staat grote veranderingen te wachten, zoals Passend Onderwijs en een nieuwe 

regeling voor onderwijshuisvesting. De gemeente heeft hierin deels een regierol en deels een begeleidende taak. 

Bestuur en samenwerking 
De ontwikkelingen van de afgelopen jaren kunnen worden samengevat in vijf I's: Individualisering, 

Internationalisering, Informatisering, Informalisering en Intensivering. Deze veranderingen zorgen voor een andere 

verhouding tussen gemeenschap, markt en (lokale) overheid waarbij de gemeente steeds meer een onderdeel 

vormt van een netwerksamenleving. Zundert staat voor de uitdaging een bestuurlijke en ambteli jke organisatie 

neer te zetten die toereikend is om binnen dit netwerk relevante bijdragen te leveren aan een oplossing van de 

maatschappelijke vraagstukken in onze gemeente. Het toenemend takenpakket voor de gemeente (zoals de 

decentralisaties in het sociale domein) en de schaarste aan financiële middelen maken een herbezinning op de rol 

van de lokale overheid alleen maar urgenter. Voor de komende jaren zijn drie lijnen uitgestippeld: de gemeente 

zoekt de dialoog, de gemeente plaatst de klant centraal en de gemeente voert regie. 

» In dialoog 

Met de Nota Burgerparticipatie is de eerste stap gezet naar een intensievere samenwerking met de inwoners van 

onze gemeente en het oppakken van maatschappelijke vraagstukken door burgers zelf. Met elkaar en in goed 

onderl ing overleg kunnen we veel bereiken. Dit kan de vertrouwensband tussen burger en overheid vergroten. Een 

grotere betrokkenheid van burgers bij het gemeenteli jk beleid heeft niet alleen gevolgen voor de gemeente zelf. 

De verantwoordeli jkheid van de burger voor eigen buurt en samenleving zal aanzienlijk groeien. Het streven is 

erop gericht bewoners mee te laten denken en mee te laten werken aan de inrichting en onderhoud van openbaar 

gebied. Maar ook op het terrein van veiligheid (in de vorm van buurtpreventie) en zorg en welzijn rekenen we op 

de eigen verantwoordeli jkheid van burgers. Niet voor niets word t in dit kader steeds vaker gesproken over de 

'doe-democratie'. Een toename van het aantal bewonersorganisaties, liefst naar een gemeentedekkende 

structuur, word t voorzien. Ook in samenwerkingsverbanden met andere overheden, ondernemers en het 

onderwijsveld is een open dialoog van belang voor vruchtbare resultaten. Dit geldt zowel voor lokale als regionale 

ontwikkel ingen. 

» De klant centraal 

In de dienstverlening aan onze inwoners wil len we de klant centraal stellen; we maken een transitie van een 

aanbodgerichte naar een vraaggestuurde aanpak om het vertrouwen van de burger in de lokale overheid te 

versterken en te borgen. Hiertoe zijn drie pijlers voor onze dienstverlening benoemd: 1. Toegankelijk: we zijn 

dichtbij (zowel fysiek als digitaal), we opereren transparant en optimaliseren onze communicatie, 2. Betrouwbaar: 

we zijn een betrouwbare partner voor burgers en bedrijven, we hanteren servicenormen en een 

kwaliteitshandvest, 3. Eenvoud: we streven naar 'minder regels en meer service' en leveren maatwerk. 

« Regiegemeente 

Een andere positie van de overheid vraagt ook om een andersoortige bestuurlijke en ambteli jke organisatie voor 

de toekomst. De gemeente moet zich transformeren to t een kleine, slagvaardige en veerkrachtige organisatie die 

gemakkelijk kan meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij. In 2025 is Zundert een zelfstandige 

gemeente die op veel terreinen intensief samenwerkt met omliggende gemeenten en door haar geografische 
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ligging ook de kansen benut om tot 'grensontkennende' coproducties te komen met haar Vlaamse 

buurgemeenten. Door slim samen te werken beschikken we over meer slagkracht en kunnen we ais kleinere 

gemeente alle bestaande en nieuwe taken op een kwalitatief aanvaardbaar niveau blijven uitvoeren. 

Als regiegemeente leggen we ons toe op kaderstelling, facilitering en co-creatie. Dit betekent dat het accent 

binnen politiek en bestuur steeds meer komt te liggen op het bepalen van de randvoorwaarden ('zorgen dat' in 

plaats van 'zorgen voor') , het in stelling brengen van burgers en organisaties met behulp van instrumenten vanuit 

de lokale overheid en het in gezamenlijkheid met maatschappelijke partners ontwikkelen van beleid. 

De gemeente kent een klein hoogwaardig ambteli jk apparaat als vaste kern met daarom heen meerdere flexibele 

schillen van medewerkers en uitvoeringsorganisaties. Een regieorganisatie functioneert op strategisch en tactisch 

niveau. Dit betekent dat in praktijk de focus van het ambteli jk apparaat gericht is op strategische en integrale 

advisering richting het bestuur en het vertalen van de politieke ambities in beleid waarvan het regisseren van 

samenwerkingsarrangementen en invulling geven aan het gemeenteli jk opdrachtgeverschap wezenlijke 

onderdelen vormen. Daarnaast is er een frontoff ice waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor 

een aantal producten en diensten op klantniveau. 

Operationele taken zullen zo veel mogelijk worden uitgevoerd in samenwerkingsverbanden en door marktpart i jen. 

Onze keuze voor samenwerking benaderen we vanuit de inhoud. Een juiste bundeling en integratie van 

samenwerkingsverbanden levert de noodzakelijke synergie op. Per thema zoeken we - nu en in de toekomst - naar 

de best passende partner. We erkennen het belang van een sterke regio West-Brabant en zullen op strategische 

vraagstukken de samenwerking met de overige 18 gemeenten in de regio blijven benutten. 

Van wat naar hoe 

Om de doelen zoals gesteld in deze strategische visie te realiseren, is een zogenoemde marsroute bepaald. Deze 

marsroute geeft beknopt weer op welke wijze we de komende periode toewerken naar de solide basis die nodig is 

om onze ambities te kunnen verwezenli jken. De eerste en belangrijkste stap is het komen to t een (of meer) 

alliantie(s). Deze alliantie(s) is/zijn van fundamenteel belang om een kwalitatieve invulling van de strategische visie 

mogelijk te maken. De marsroute bestaat uit drie fasen: 

I. Fase Verkenning op basis van de doelen in de strategische visie: 1. vaststellen naar welke 

beleidsterreinen en uitvoeringstaken onze focus uitgaat en naar welke niet, 2. vaststellen op welke 

terreinen en activiteiten versterking nodig is, 3. onderzoeken welke potentiële 

samenwerkingspartners in Nederland en België ons die versterking kunnen bieden en 4. init iëren van 

overleg met die potentiële partners. (NB. Overleggen vinden reeds sinds begin 2013 plaats, zowel 

met gemeenten in Nederland, als met gemeenten in België). 

Voor invulling van de punten 1 en 2 heeft reeds een dialoogsessie met raads-, commissie-, en 

collegeleden plaatsgevonden. De komende periode zullen door de griffier meer dialoogsessies 

worden ingepland, waarin in gezamenlijk overleg keuzes worden gemaakt. 

II. Fase Opinievorming - ) in overleg met potentiële partners nagaan hoe en op welke voorwaarden een 

alliantie vorm kan krijgen en hier conclusies aan verbinden. 

Het college draagt er zorg voor dat de raad gedurende deze fase betrokken en geïnformeerd bli jft. 

III. Fase Realisatie in overleg opstellen en vaststellen van een intentieverklaring to t samenwerking, 

met behoud van onze bestuurli jke zelfstandigheid. 

Het college draagt er zorg voor dat de raad gedurende deze fase betrokken en geïnformeerd bli jft. 

NB. In het tijdspad van deze marsroute zullen de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 geen belemmering 

vormen. Er wordt nadrukkelijk voor gekozen de fase van verkenning, die reeds in gang is gezet, onverhinderd 
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doorgang te laten vinden. Het huidige college en de huidige raad gaan met bovenstaande marsroute aan de slag, 

waarna medio maart 2014 een nieuw bestuur het traject voortzet. 

Medio 2014 zal deze marsroute ui tmonden in twee concrete producten: een intentieverklaring to t samenwerking 

met een of meer gemeente(n) als vaste samenwerkingspartner en een plan van aanpak voor het realiseren van de 

doelen uit onze strategische visie. 

Zundert 2025 staat voor: 

Z = Zelfbewust 

U = Uniek 

N = Natuurli jk 

D = Duurzaam 

E = Eigenzinnig 

R = Recreatief 

T = Toekomstbestendig 
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Onderwerp Bestuurlijke reactie gemeentebestuur Zundert 

Geachte mevrouw Huijbregts, 

Met belangstelling, maar ook met verbazing hebben wi j kennis genomen van uw rapport Veer

krachtig bestuur in West-Brabant en de Brabantse Bestuursscan gemeente Zundert. Wij verzoe

ken u onze reactie te betrekken bij het opstellen van uw eindadvies aan Provinciale Staten van 

Noord-Brabant. 

Managementsamenvatting 

Enerzijds zijn w i j verheugd met dit rapport, omdat het de discussie bij alle gemeenten en provin

ciebestuur heeft verscherpt om te komen to t een krachtiger lokaal bestuur in (West-) Brabant. 

Het sluit naadloos aan bij ons eigen proces naar toekomstbestendigheid, waarmee wi j actief en 

intensief bezig zijn. Anderzijds herkennen wi j ons onvoldoende in uw rapport. Op basis van de 

gesprekken die met ons zijn gevoerd, hadden wi j een ander rapport verwacht. Op bepaalde 

plaatsen ontbreekt een causaal verband tussen de waarnemingen en aanbevelingen, waardoor 

het bijzonder lastig is o m to t een afgewogen oordeel te komen. 

In uw rapport beschri j f t u de ruimtel i jk-economische en maatschappeli jke opgaven van de regio 

en het belang van een goed funct ionerende overheid in West-Brabant om met succes sturing te 

kunnen geven aan deze opgaven. Die ontwikkel ingen bieden kansen, zoals het project Treeport 

Zundert en mogel i jkheden op het gebied van recreatie en toer isme. Dat vraagt ook de nodige 

inspanningen van onze gemeente en die uitdagingen gaan wi j graag aan. 

Aanleiding 

Om als kleinere gemeente alle bestaande en nieuwe taken op een kwali tat ief aanvaardbaar ni

veau te kunnen bli jven ui tvoeren versterken wi j in toenemende mate onze samenwerkingsver

banden met gemeenten in de regio. 
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Door ons college is meerdere keren gesproken over hoe wij in de toekomst invull ing kunnen ge

ven aan onze verantwoordel i jkheden. Daarbij is recent ook de raad betrokken. Op 15 april j l . 

heeft een interactieve bijeenkomst plaatsgevonden met onze raads- en commissieleden. Dit 

heeft geleid to t een aantal richtinggevende uitspraken. Op basis daarvan is deze gezamenlijke 

reactie opgesteld, die op 25 april j l . door de raad is behandeld. 

Algemeen 

De spiegel die u ons voorhoudt, houden wi j ons zelf ook voor. Vanuit die uitgangspositie hebben 

wi j uw constateringen en aanbevelingen beoordeeld. Die worden door ons niet onverkort ge

deeld. Een logisch verband lijkt soms te ontbreken. Daarnaast word t een aantal uitspraken ge

daan die onvoldoende onderbouwd worden met argumenten, waardoor het lastig word t om to t 

een goed oordeel te kunnen komen. Daarom wil len wi j in gesprek komen met u om d i t toe te 

lichten en om de achtergronden van uw constateringen en aanbevelingen te vernemen. 

Visie op samenwerken 

Op dit moment verkeert onze toekomstvisie in een afrondende fase. Dit document word t medio 

dit jaar vastgesteld door de raad. Deze toekomstvisie helpt ons substantieel verder om de juiste 

keuzes te maken. De opmerking dat Zundert een 'wirwar aan samenwerkingsverbanden' kent 

vínden wi j ongenuanceerd en suggestief. Dat roept een beeld op alsof wi j op allerlei terreinen 

met steeds wisselende gemeenten samenwerken zonder dat hieraan weloverwogen keuzes ten 

grondslag liggen. 

Wi j houden in onze afwegingen nadrukkelijk het te bereiken doel in het oog. Op basis daarvan 

bepalen we met w ie en op welke wijze wi j wi l len samenwerken. Dit heeft als consequentie dat 

niet op alle terreinen met steeds dezelfde gemeente(n) word t samengewerkt; di t gebeurt zeker 

niet ongestructureerd. Zo is binnen het sociale domein wel degelijk een vaste lijn in de samen

werking te v inden; op het gebied van openbare orde, veiligheid en handhaving werken wi j nage

noeg enkel samen met gemeenten die onder hetzelfde pol i t ieteam en -district ressorteren. 

Regiegemeente 

De effect iv i tei t van samenwerkingsverbanden vraagt de nodige regie van een gemeente en het 

gewicht daarvan neemt toe naarmate de samenwerking intensiveert en een grotere diversiteit 

kent. U vraagt zich af of w i j voldoende in staat zullen zijn om onze regiefunctie ten aanzien van 

de verschil lende samenwerkingsverbanden waar te maken. 

Wi j vragen ons dat niet af. Elk samenwerkingsverband benaderen wi j vanuit de inhoud. Het is 

juist dat er een grote verscheidenheid is aan samenwerkingsverbanden, maar dat zijn bewuste 

keuzen geweest. Wi j zijn voor tdurend op zoek naar passende partners. De juiste bundeling en 

integratie van samenwerkingsverbanden levert de noodzakelijke synergie op, waarop wi j sterk 

inzetten. Dat versterkt onze regierol. 

Bestuurskrachtonderzoek 

Het bevreemdt ons waarom u een bestuurskrachtonderzoek voor onze gemeente aanbeveelt als 

wi j de bestuursscans van andere gemeenten met Zundert vergeli jken. Wij missen argumenten 

waarmee u aangeeft dat hiervoor een noodzaak bestaat. We hebben concreet aangegeven welke 

ontwikkel ingen wi j in i t iëren, die bijdragen aan de versterking van onze bestuurskracht (visie op 

samenwerken, maximale samenwerkingsbereidheid en versterken van de regiefunctie). 
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Eerder noemden we al de strategische toekomstvisie, die binnenkort word t vastgesteld. Die is to t 

stand gekomen in gezamenlijkheid met de bevolking en heeft de interactie met de samenleving 

versterkt. Het toont strategie en leiderschap en laat zien waarvoor wi j staan. Voor de ontwikke

ling van handel, logistiek en Treeport is de ligging van Zundert aan de grens met Europa heel be

langrijk. Op sociaal - economisch terrein zijn wi j een zorgaanbieder van formaat. En ook kunnen 

wi j bogen op een rijke culturele historie met Van Gogh en het jaarlijkse bloemcorso. 

Daarnaast zetten wi j maximaal in op bestuurlijke stabiliteit, organisatie op orde en een gezonde 

financiële positie. Recente nieuwe ontwikkelingen gaan daaraan ook bijdragen, zoals de door

ontwikkeling van de planning S controlcyclus en een nieuwe vergaderstructuur, -werkwi jze en 

bijpassende bestuurscultuur met ingang van de nieuwe raadsperiode. 

Uw opmerking dat onze gemeente op termi jn niet zelfstandig kan blijven bestaan, kunnen wi j 

niet plaatsen. Voor ons is het helder: de zelfstandigheid van Zundert staat niet ter discussie. Die 

kan blijven bestaan want wi j zien voldoende potent ie voor onze gemeente. Die zienswijze word t 

bevestigd in de Brabantse Bestuursscan, waarin sterke punten van Zundert worden benoemd. 

Grensoverschrijdende samenwerking 

Met uw aanbeveling om grensgemeenten te stimuleren om samen te werken met de Vlaamse 

buurgemeenten zijn wi j wel ingenomen. Wij wi l len graag de samenwerking met deze gemeenten 

uitbreiden maar constateren dat deze ambit ie in de praktijk niet zo eenvoudig te realiseren is. 

Wanneer wi j hierbij meer gefaciliteerd zouden worden door de provincie, zijn wi j beter in staat 

zijn om hierin verdere stappen te zetten. 

Hoe zien wij het vervolg? 

Wij gaan met veel energie en ambit ie verder met de uitdagingen waarvoor w i j staan. Uw rapport 

versterkt onze overtuiging om nog nadrukkeli jker aan onze toekomst te werken. Afwegingen als 

geli jkgestemdheid tussen samenwerkingspartners, kwaliteitsimpulsen, de t i jdspanne waarbinnen 

een optimaal samenwerkingsmodel gerealiseerd kan worden en de eventuele gevolgen voor be

staande arrangementen, zullen daarbij een rol spelen. Wij wil len uiteindeli jk to t heldere keuzes 

komen die breed gedragen worden door onze burgers. Die zullen er mede voor zorgen dat wi j in 

de toekomst optimaal kunnen blijven funct ioneren. 

Wi j stellen het op prijs om in een persoonlijk onderhoud nader met u van gedachten te kunnen 

wisselen, voordat u het eindadvies afrondt. 

Hoogachtend, 

^^Bwgemeester en wethouders van Zundert, 

"~~Ņ,de secretaris, j ļe~burgerneester, 

ng. F.i.J. Prieŕrv LC. Poppe-de Looff 

Gemeenteraad van Zundert, 

de griff ier, dejćosrzi t ter, 

L.C. Poļ jp^ćfe Looff rs. J.J. Rochat 
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