
NIEUWSBRIEF

NOVEMBER 2018

PR-WERKGROEP
Op 28 november komt de PR-werkgroep van ONPL weer 
bij elkaar. Dit keer gaan zij bespreken hoe ze ONPL dit 
jaar willen gaan presenteren tijdens 
Winter Wonderland en wat de kerstwens van ONPL in 
de Zundertse Bode wordt. Heb je hier ook ideeën voor? 
Schroom niet deze te delen met de PR-werkgroep! De 
leden van de PR-werkgroep zijn: Bertha, Alana, Marina, 
Ellie en Lieke. Lid worden van de PR-werkgroep kan na-
tuurlijk ook! Wil je hier meer informatie over of wil je je 
opgeven? Laat dat dan weten aan Lieke. Het kost, buiten 
de verkiezingen om, maar een paar uurtjes per jaar. (On-
danks we nu een vrouwen groepje zijn, zijn mannen zijn 
natuurlijk ook van harte welkom!)

WEBSITE ONLINE
De nieuwe website van ONPL is klaar om online te gaan. 
Neem gerust een kijkje op www.onplzundert.com!

BEGROTINGSRAAD 6 NOVEMBER
Op 6 november vond de jaarlijkse begrotingsraad van de 
gemeente Zundert plaats. Hierbij kwam de netwerkbe-
groting 2019-2022 aan bod. Hiervoor maakte alle partijen 
algemene beschouwingen, die ze tijdens deze raadsbij-
eenkomst aan elkaar presenteerden met een korte pitch 
van 5 minuten. Om 15.30 uur begon de raad en pas rond 
23.00 uur waren we klaar. Dit kwam onder andere door-
dat wij, Lokaal Perspectief, VVD en andere partijen niet 
gecharmeerd waren van het feit dat de verlaging van 
de rioolrechten gedurende 2019 en 2020 kostenneutraal 
worden verwerkt d.m.v. een verhoging van de OZB lasten 
met 350.000 euro, gedurende 2019 en 2020. ONPL, Lokaal 
Perspectief en VVD dienden dus amendement hierover in 
(zie bijlage e-mail). Als deze amendementen aangenomen 
werden, zou de OZB niet verhoogd worden. Een nadeel: 
de begroting zou dan ook niet sluiten. Het college van 
B&W vond daarom onze amendementen niet kunnen en 
verzocht ons om onze amendementen in te trekken en sa-
men een nieuw amendement te maken, wat minder verg-
de van de begroting. Alleen VVD deed dat, omdat wij als 
ONPL ons niet laten leiden door het college. Ook Lokaal 
Perspectief was van mening dat het college ons hier niet 
toe kon dwingen, maar stemde uiteindelijk wel met de 
begroting in, wij niet.

VERTREK BURGEMEESTER

Iedereen ontzettend bedankt voor het inleveren van 
de AVG formulieren. We hebben er al een hoop mogen 
ontvangen. Heb je je formulier nog niet ingeleverd? 
Dan kun je deze alsnog mailen, WhatsAppen of opstu-
ren naar Lieke.

BEDANKT!

Zoals waarschijnlijk de meeste van jullie al weten, 
stopt de burgemeester in maart na twee ambtster-
mijnen. Dit betekent dat er een nieuwe burgemeester 
zal moeten komen. Raadsleden gingen op zaterdag 10 
november de straat op om te vragen wat onze burgers 
nu zien als een goede burgemeester. Ellie mocht dit 
doen bij de Coop van Bedaf in Achtmaal. Maar liefst 
78 mensen gaven die dag hun mening over de nieuwe 
burgemeester aan Ellie.

Op dinsdag 13 en woensdag 14 november vonden de 
ronde vergaderingen plaats. Dinsdag vertegenwoor-
digde Lieke en Johan ONPL hierin, woensdag deden 
Jos en Bertha dat. Beide rondes waren niet heel span-
nend en bevatten vrijwel geen zware onderwerpen. 
Op dinsdag werden vooral richtlijnen besproken voor 
verschillende onderwerpen als: Gemeenschappelijke 
regelingen voor de begroting 2020 en de Strategische 
ontwikkelagenda. Ook stond op de agenda de vraag 
vanuit de Cliëntenraad Werkplein Hart van West-Bra-
bant om kleine aanpassingen in de verordening door 
te voeren, zodat er meer structuur ontstond in hun 
cliëntenraad. ONPL stemde met alle drie de onder-
werpen positief in. Woensdag konden we gelukkig 
ook met bijna alle agendapunten positief instemmen, 
behalve met het laatste agendapunt: Vaststellen le-
ges- en belastingverordeningen 2019. Dit omdat hier 
ook de OZB-verhoging aan bod komt en wij tegen een 
OZB-verhoging zijn. 

RONDE VERGADERINGEN


