
Sociaal en Vitaal Zundert

PROGRAMMERING ZUNDERT
COLOFON

VOORWAARDEN VOOR SUCCES
De programmatische aanpak draagt bij aan een veerkrachtig en zelfstandig Zundert. Ieder programma 
is gericht op het nastreven van bestuurlijke doelstellingen die bijdragen aan de strategie van Zundert. 
Het succes van de programma’s is grotendeels afhankelijk van de mate waarin voldaan is aan drie 
voorwaarden: Optimale Participatie, Zundert Proof en Communicatie.

OPTIMALE PARTICIPATIE
Er is een gezonde balans tussen overheids- en burgerparticipatie. De doelstellingen en de inspanningen van de programma’s worden uitgevoerd voor, door en 
met de inwoner, bezoeker en ondernemer van Zundert.

ZUNDERT PROOF
Ieder programma, iedere doelstelling en iedere inspanning is Zundert Proof. Dat betekent dat het in overeenstemming is met de missie en visie van Zundert.

COMMUNICATIE
In het contact met de samenleving biedt de gemeente transparantie en is zij een toegankelijke betrouwbare partner die doet wat ze belooft. 
De gemeente is ook wendbaar; ze beweegt mee met ontwikkelingen in de samenleving en past zich daar op aan.

V
is

ie Alle inwoners van Zundert kunnen naar vermogen meedoen aan de samenleving. Wij staan voor een inclusieve samenleving. We stimuleren zelfontplooiing, zelfredzaamheid, saamhorigheid en gezondheid. 
We ondersteunen initiatieven en (vrijwilligers)organisaties die hieraan bijdragen. We faciliteren en verbinden onderwijs, activiteiten en evenementen op het gebied van sport, cultuur en vitaliteit. 

Waar nodig ondersteunen we inwoners in hun dagelijks leven. 
De sociale cohesie en gemeenschapszin is sterk en duurzaam. Hierdoor kunnen inwoners zichzelf zorgen en voor anderen: we benutten de kracht van Zundert! 
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Versterken van de Zundertse 
identiteit van saamhorigheid voor 

een bruisende 
leefgemeenschap

We hebben een inclusievere 
samenleving waarin iedereen naar 
vermogen meedoet en een zinvolle 

dagbesteding heeft 

Voor elke inwoner die 
dit nodig heeft is er tijdig 

laagdrempelige 
ondersteuning beschikbaar 

Inwoners voelen zich 
gezonder, zijn zelfredzamer en 

kunnen zich ontplooien
Er is minder armoede
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We hebben voor 1-1-2023 
een duidelijke visie op het re-
aliseren vantoekomstbesten-

dig, duurzaam en 
multifunctioneel 

maatschappelijk vastgoed

20% meer kinderen en 
volwassenen krijgen 
ondersteuning bij het 

verminderen van 
taalachterstanden ten 

opzichte van 2022

De gemeente Zundert voldoet 
100% aan het Zunderts aan-

deel van de regionale 
opgave van  opvang/asiel en 

voor 100% aan  de 
taakstelling statushouders 

50% van de ondersteunings-
aanvragen worden opgepakt 
binnen het sociaal netwerk of 

met voorliggende 
voorzieningen

Het aantal inwoners met een 
minimum inkomen dat 
gebruik maakt van de 

meedoenregeling 
verdubbelt vanaf 2024

Bij signalen van schulden 
ontvangen inwoners een 

aanbod voor laagdrempelige 
financiële 

ondersteuning 
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Voornemen 
aankoop MFA 

Achtmaal verder 
uitwerken 

Opstellen plan van 
aanpak toekomst-
bestendig beheer 
sportaccommo-

daties

Opstellen visie 
maatschappelijk 

vastgoed 

Voorbereiding en 
startbouw 

multifunctioneel 
centrum de Schroef 

Voorbereiding IKC 
Zundert 

Impuls 
verminderen 

taalachterstanden 
en 

laaggeletterdheid

Uitvoering opdracht 
opvang en asiel

Doorontwikkeling 
Vraagwijzer

Opstellen en 
uitvoeren
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minimabeleid 


