
1900267A w T
wmmm Gemeente m

'^■H Zundert
1Rem. STEENBERGEN ÏPfűd h

2 3 JAN 2019 Vertrouwelijk

---------------------

RÂÄD/CIE

Gemeente Steenbergen 

t.a.v. college en raad 

Buiten de Veste 1 

4652 GA STEENBERGEN

Zaaknummer 
Documentnummer 
Uw brief van 

Uw kenmerk 
Beh. Ambtenaar 
Telefoonnummer

Z18-003491

ZD19002497

mr. C.M.A.J. Uijtdewilligen 

076 - 599 56 00

Onderwerp Strategische Ontwikkelagenda Zundert

Zundert, 16 januari 2019

Datum verzending: ļ 2 JAN, 2019

Geacht college, geachte raad.

Verschillende maatschappelijke, technologische en bestuurlijke ontwikkelingen zorgen ervoor 

dat vraagstukken die op lokale overheden afkomen, steeds vaker complex en veel omvattend 

zijn. Deze veranderende wereld vraagt van alle overheden, en dus ook van gemeente Zundert, 

dat zij de aansluiting op deze ontwikkelingen behouden. Het provinciaal traject Veerkrachtig 

Bestuur bewerkstelligde een versnelling van het zoeken naar passende antwoorden op deze 

nieuwe uitdagingen.

Als gemeente Zundert hebben wij daarom in de afgelopen periode belangrijke stappen gezet om 

ons bestuurlijk en ambtelijk te ontwikkelen naar een netwerkgemeente. Deze dóórontwikkeling 

vindt in alle onderdelen van de gemeente plaats. De bestuurlijke en ambtelijke organisaties 

werken hierin samen aan één en hetzelfde doel en hebben gewerkt aan een nieuwe strategie, 

netwerkorganisatie, versterking van vaardigheden en leiderschap van medewerkers, integraliteit 

van werkwijze en -processen en een hernieuwde missie en visie. De bijgaande Strategische 

Ontwikkelagenda die wij u presenteren, is het sluitstuk van al deze bestuurlijke en ambtelijke 

ontwikkelingen die in de afgelopen járen in gang zijn gezet.

In het document maakt Zundert de balans op én houdt zij zichzelf de spiegel voor. Echter, ook in 

de komende periode komen er nieuwe opgaven op gemeente Zundert af en zullen wij ons 

moeten blijven ontwikkelen om de koers die is ingezet te bestendigen en nieuwe uitdagingen 

aan te gaan. Wij bereiden ons dan ook voor op de strategische opgaven voor komende periode, 

verwoord in een zestal bestuursopdrachten. Het resultaat is een strategie die richting geeft aan 

de toekomst van gemeente Zundert. Een netwerkgemeente die voldoende bestuurs- en 

slagkracht heeft voor de komende járen en ruimte schept voor nieuwe verbindingen tussen 

inwoners en hun bestuur.

Tiideliįk bezoekadres i.v.m. verbouwing: Bredaseweg 2, 4881 DE Zundert

Bezoekadres: Markt 1,4881 CN Zundert I T: 076-599 56 00 I F: Ũ76-599 56 66 
Correspondentieadres: Postbus 10.001,4880 GA Zundert I www.zundert.nl I E: gemeente@zundert.nl



-2-

Wij nodigen u als gemeente in de regio van harte uit om kennis te nemen van ons document en u 

te laten inspireren. Ziet u aanknopingspunten om samen met ons te werken aan gedeelde 

ambities, dan gaan wij daarover graag met u in gesprek.

De digitale versie van de Strategische Ontwikkelagenda Zundert kunt u downloaden via de 

navolgende link: https://www.zundert.nl/bestuur-en-politiek/strategische-visies.html.

Bij correspondentie verzoeken wij u vriendelijk ons zaaknummer Z18-003491 te vermelden.

rõögachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert, 

de secret#fts, de burgemeester,

drs. A.W.A.M. Broes L.C. Poppe-de Looff

Gemeenteraad van Zundert, 

de griffier, de burgemeester,

s. JJ. Rochat L.C. Poppe-de Looff
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