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Algemene beschouwingen op Zomernota 2022 – 2025. 

Inleiding 

VVD vindt het haar taak nauw betrokken te zijn bij het stellen van de kaders binnen de 

Zomernota als stap naar de Netwerkbegroting 2022 – 2025. 

VVD is zich bewust van het moment waarin wij leven met vele onzekerheden en wisselende 

financiële tekorten binnen het gemeentelijk huishoudboekje. Het scenario voor dit jaar is dan 

ook heel anders dan het vorige jaar toen wij nog prioritering konden geven in wat wij wilden 

verwezenlijken. Dit jaar ligt duidelijk een heel andere keuze aan ons voor, WAAR GAAN WE 

BEZUINIGEN. Afhankelijk van het noodzakelijk te hanteren scenario varieert het te 

bezuinigen bedrag. Bij het korte termijn scenario structureel € 0,5 milj. oplopend tot € 1,5 

milj. bij een noodscenario. VVD is van mening dat wij ons hierbij niet moeten laten 

beïnvloeden door incidentele uitkeringen vanuit het Rijk, met name binnen het Sociaal 

Domein. 

VVD wenst bij het maken van keuzes de navolgende uitgangspunten te hanteren: 

 Doorvoeren van bezuinigingen is onvermijdelijk. 

 Alle taakvelden zijn bespreekbaar. 

 Keuzes zijn omkeerbaar. 

 Zo min mogelijk impact op inwoners, ondernemers en netwerkpartners. 

 Minimale, bij voorkeur geen, toename van lastendruk. OZB in samenhang met 

Afvalstoffenheffing en Rioolheffing. 

 Een positief sluitende begroting om verder aanspraak op reserves te beperken. 

 

Besparingen korte termijn scenario 

Programma 2. ECONOMIE en INNOVATIE. 

Akkoord met bezuiniging: Ambities duurzaamheid 50 % verlagen. 

Toeristenbelasting 8 % verhogen. Wij zijn geen voorstander van bezuiniging op subsidies en 

bijdragen aan toerisme. Deze sector is door Corona wezenlijk geraakt wij moeten voorkomen 

dat organisaties en voorzieningen op toeristisch gebied verdwijnen. 
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Programma 3. ZORG en SOCIAAL DOMEIN. 

Het sociaal domein is veruit de grootste kostenpost binnen de begroting. De voorgestelde 

bezuiniging van 2 x € 10.000 vinden wij te minimaal. Wij zien de post taalachterstanden bij 

volwassenen in combinatie met een post uit Omgeving en Maatschappij, preventie 

onderwijsachterstand kinderen waarop een bezuiniging wordt voorgesteld van € 15.000. 

Naar de mening van VVD is een combinatie van beide doelstellingen voor de hand liggend 

en kan hiermee een grotere besparing worden verwezenlijkt. Wat de VVD betreft dient een 

bezuiniging op cultuureducatie niet buiten schot te blijven. 

De VVD wenst ook een afweging te maken met betrekking tot het belang van de 

buurtsportcoach. Zundert is rijk aan sportverenigingen waar elke Zundertenaar terecht kan 

om te sporten zeker ook onder begeleiding. 

 

Programma 4. OMGEVING & MAATSCHAPPIJ. 

Met betrekking tot preventie onderwijsachterstand verwijzen wij naar vorige alinea. 

VVD is van mening dat een grote slag gemaakt dient te worden binnen de 

Vastgoedportefeuille. Stappen ter verbetering van de kengetallen maar ook ter verbetering 

van de exploitatie. Over dit onderwerp wordt al te lang gesproken, op dit moment zonder 

enig tastbaar resultaat. Wij begrijpen de complexiteit van een aantal van deze onderdelen. 

Een van de onderdelen is het dossier onderwijshuisvesting. VVD is er nog steeds 

voorstander van dat dit dossier niet in de koelkast belandt. Wij zien nog steeds graag dat het 

door beide partijen, gemeente en onderwijs, wordt opgepakt en tot een voor beide partijen 

goed resultaat wordt gebracht. Natuurlijk mag dit inhoudelijke geschil binnen het IDDC zeker 

niet lijden tot enige vertraging in de realisering van de nieuwe schoolgebouwen. Ook rond 

herfinanciering van ander onroerend goed blijft het helaas stil. Wij denken hierbij aan De 

Schroef maar zeker ook het in huur zijnde JeeKaaCee. Wij begrijpen volkomen dat dergelijke 

trajecten tijd en inspanning vragen. Wij beseffen ook dat deze stappen positief zijn voor 

zowel de begroting als de balans, zonder dat Zundertse bevolking hiervan enig nadeel 

ondervindt. VVD roept het College op met resultaten te komen vanaf begroting 2023 e.v. 

jaren.  

Het gebruik maken van diverse sport- en beweegaanbod is een fikse jaarlijks terugkomende 

post op de begroting. Voor VVD is duidelijk dat ook wij hier kritisch naar moeten kijken. Wij 

begrijpen dat hierbij lopende afspraken gerespecteerd dienen te worden maar wij streven 

naar een, uiteindelijke, substantiële bezuiniging. 
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Programma 5.  BEHEER en ONTWIKKELING OPENBARE RUIMTE. 

In het verleden hebben wij, bij vaststelling Integraal Beheerplan Openbare Ruimte, ervoor 

gekozen het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op een aantal onderdelen terug te 

brengen van niveau B naar C. Gedurende deze periode zijn wij nadrukkelijk bezig met een 

inhaalslag ter wegwerking van de achterstanden in onderhoud. VVD is er zeker geen 

voorstander van om het onderhoudsniveau weer te verlagen. Uitstel van onderhoud 

veroorzaakt meer kosten in de toekomst. Iets wat de VVD zeker niet wenst. 

Binnen het GVVP hebben wij gekozen voor stapsgewijze investeringen. Wij willen hier zo 

weinig mogelijk aan tornen. Sterker nog, een aantal projecten welke werden uitgesteld, 

verdienen zeker onze aandacht. Wij denken met name aan centrum Wernhout en centrum 

Rijsbergen. Wij zijn ons bewust dat het naar voren schuiven van deze projecten, ruimte 

vraagt binnen het investeringsprogramma en binnen de begroting.  Wij denken deze ruimte 

te vinden binnen “Reserve Bovenwijkse Voorzieningen“. Met een substantieel bedrag uit 

deze voorziening creëren wij de mogelijkheid tot investeren in diverse projecten.  

VVD zal hiertoe een amendement indienen. Bijkomend voordeel hiervan is dat wij dan 

minder hoeven te acteren op wensen van inwoners en dorpsraden waardoor inderdaad 

bezuinigd kan worden op de post mobiliteit. Het in stand houden van een klein budget, voor 

onvoorziene dringende ingrepen lijkt ons op zijn plaats. Te denken aan € 25.000. 

Vorenstaande neemt niet weg dat ook binnen Beheer en Ontwikkeling Openbare Ruimte een 

bezuinigingsslag gemaakt dient te worden zoals verwoord in concept Zomernota.  

Een bezuiniging op speeltuinen genereert slechts een minimaal resultaat. Recent zijn er 

initiatieven ontstaan met betrekking tot oprichting en onderhoud speeltuinen en onderhoud 

leefomgeving. VVD zou hier graag meer op willen inzetten op basis van adopteren en 

uitdaagrecht. Uiteindelijk kan dit de speel- en leefomgeving verbeteren zonder dat Zundert 

hier geld in hoeft te investeren.  

Het schrappen in de maatschappelijke bijdrage in beheerkosten lijkt de VVD in deze 

omstandigheden onvermijdelijk. 

Programma 6. SERVICE. 

Akkoord met aanpassing binnen legesverordening. 

Programma 7. BESTUUR. 

Op gebied van hostmanship evenementen kan naar mening van VVD structureel worden 

bezuinigd. Dit kan enerzijds worden bereikt door afspraken met partners te maken, door te 

snijden in de kosten, door het laten meebetalen door deelnemers. 
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CONCLUSIE. 

In grote lijnen kan de VVD zich vinden in de voorgestelde besparingen binnen het korte 

termijn scenario. Het nu ingrijpen zal zeker op een aantal plaatsen pijn doen. Wij vinden het 

van belang dat een nieuwe Raad en een nieuw College in 2022 starten met een 

aanvaardbare meerjarenbegroting. VVD wenst op dit moment geen stap te zetten richting het 

noodscenario. 

Naast de genoemde bezuinigingen wenst de VVD nadrukkelijk te kijken naar: 

 Equalit. Binnen de Rekenkamer loopt een onderzoek naar de kosten van deze 

samenwerking. Wij zijn van mening dat kritisch gekeken dient te worden naar 

hetgeen wij inkopen en daadwerkelijk gebruiken en naar de kwaliteit / prijs 

verhouding. 

 Griffie. VVD is van mening dat de Raad ook haar eigen organisatie kritisch mag 

bekijken. In die zin, wat wordt geleverd, wat kost het en verhoudt zich dit tot griffies in 

andere gemeenten. Wat ons betreft een mooie taak voor de nieuwbenoemde griffier. 

 Gemeenschappelijke regelingen. Uit de recent ontvangen Jaarrekeningen en 

Begrotingen kunnen wij concluderen dat onze roep, financieel strakker aan de wind te 

zeilen, door een aantal organisaties is opgepakt. De resterende organisaties dienen 

alsnog overtuigd te worden. 
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VVD wil een aantal aandachtspunten en punten van meer of mindere zorg nog 

nadrukkelijk onder de aandacht brengen. 

 Verkeersveiligheid. Ondanks de vele investeringen in onze wegen ervaren veel 

inwoners dat in veel straten veel te hard wordt gereden. Hebben het zeker niet alleen 

over Molenstraat en Bavostraat. Wij hebben het over bijna alle straten, met name 

binnen de kernen. Wat betreft de VVD dient veel beter te worden gehandhaafd c.q. te 

worden opgetreden, niet alleen tegen het te hard rijden maar ook tegen het rijden 

onder invloed van alcohol dan wel drugs. 

 De accountant doet in zijn Boardletter een aantal aanbevelingen. Wij verzoeken het 

College nadrukkelijk hier uitvoering aan te geven. 

 Invoering Omgevingswet werd wederom uitgesteld door het Rijk. De voorbereidingen 

zijn nog steeds in volle gang en dat is maar goed ook. Het is een grote wijziging met 

daarbij ook financiële onzekerheden. Wij verzoeken het College nadrukkelijk 

aandacht te blijven houden op ons uitgestrekte buitengebied inclusief haar VAB-

locaties. 

 De bedrijventerreinen zijn de afgelopen jaren vrijwel vol gekomen. Zundert dient 

zeker voorop te lopen in de nu positieve economische ontwikkelingen. VVD vraagt 

om beleid zodat ondernemers zich kunnen blijven vestigen in Zundert. 

 Afvalverwerking is een groot punt van zorg. De 2e Bestuursrapportage meldt een 

tekort van  € 238.439. Het is te verwachten dat de kosten afvalverwerking hoog zullen 

blijven. De voorziening afvalstoffenheffing is uitgeput. Daarnaast zal geïnvesteerd 

moeten worden in het ophalen en verwerken van ons afval. Het structurele deel van 

het te kort dienen wij minimaal te innen bij onze burger. Omdat de VVD er geen 

voorstander van is de lastendruk verder te verhogen zoeken wij een vorm van 

compensatie. VVD zal hiertoe een amendement indienen. 
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