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NIEUWE BURGEMEESTER
Zoals jullie misschien al wel vernomen hebben, wordt
Joyce Vermue onze nieuwe burgemeester. Vermue is
33 jaar, geboren in Zeeland en woont in IJzendijke
(gemeente Sluis). Sinds juli 2017 is zij werkzaam als
strategisch adviseur en teamleider Beleid & Kwaliteit bij
de ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Daarvoor is
zij 1,5 jaar lid geweest van de Tweede Kamer voor de
PvdA. De meeste werkervaring heeft zij als manager
beleids- en bedrijfsvoering en directielid bij de Stichting
Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen.
De vetrouwenscommissie (waar vanuit onze partij Ellie
in zat) heeft haar leren kennen als een energieke,
dynamische, talentvolle en gedreven jonge vrouw met
visie. Samenwerking, de verbinding zoeken en goed
luisteren zijn sterke eigenschappen. Ze weet wat er
speelt in Zundert en welke uitdagingen er zijn. Daarnaast
beschikt zij over het juiste integriteitsgevoel, is meer
dan gemiddeld bestuurlijk sensitief, analytisch sterk, is
een visionair en heeft een goed ontwikkelde organisatiegevoeligheid.
De installatie vindt plaats op 3 juli 2019 in een bijzondere
raadsvergadering. Op dat moment heeft Zundert de
jongste burgemeester van Nederland.

De vergadering van 16 april werd waargenomen
door Jos en Piet. Op deze avond sprak mevrouw
Vermunt in namens een aantal buurtbewoners over
hun
inspraakreactie
‘voorontwerpbestemmingsplan
Ruyterhofke’. Zij zijn het namelijk absoluut niet eens
met het plan voor het bouwen van een groot en vooral
hoog appartementencomplex. Hierdoor wordt het hele
project teruggeven aan de projectontwikkelaar en moet
de hele procedure opnieuw gedaan worden. Verder is de
bestuursopdracht communicatie besproken. ONPL heeft
dit positief bevonden met de opmerking dat het dorp
Zundert snel een dorpsraad nodig heeft, vanwege het
feit dat er te veel beleid wordt gemaakt op basis van
de roep van bepaalde bewegingen. Dit dient naar onze
mening breder bekeken te worden. Tenslotte werd de 1e
Bestuursrapportage besproken. Deze bevatte gelijktijdig
een verschuiving in de subsidieplafonds weer, waar
ONPL concreet gevraagd heeft ten behoeve van welke
organisatie dit zou zijn. De wethouder zou dit schriftelijk
mededelen.
Op 17 april namen Ellie en Johan de ronde waar. Deze avond
was vooral het onderwerp ‘voortgang bestuursopdracht
onderwijshuisvesting’ van belang. Fijn om te vernemen
dat het team van de Sint Antoniusschool hierin tot
dezelfde conclusie komt als de ouders van de kinderen
uit Klein-Zundert. Deze wilden namelijk de school in hun
dorp behouden. Een school in een kern zorgt namelijk
niet alleen voor onderwijs maar helpt ook de vitaliteit
van de kern te behouden. De SWOT-analyse van de 3
scholen (met sterke, zwakke, risico’s en kansen) laten
duidelijk zien waar de kansen liggen. En die zijn voor
Klein-Zundert duidelijk anders dan voor de St. Anna en de
Zonnebloem. ONPL is blij dat er volgens de SPOZ nu twee
scenario’s denkbaar zijn en dat er vanuit de SPOZ nu een
sterke voorkeur is voor scenario 2: Behoud school KleinZundert en samenvoegen van St. Anna en Zonnebloem.
We zijn ook blij dat de SPOZ nu inziet dat een IKC niet
automatisch wil zeggen in hetzelfde gebouw en dat een
IKC ook kan bestaan uit samenwerking. Iets wat wij als
fractie al meerdere keren geopperd hebben.

RAADSVERGADERING MEI
Op 7 mei vond de raadsvergadering plaats. Omdat we
nog geen duidelijke schriftelijke beantwoording hadden
gehad van de wethouder met betrekking tot subsidies,
is dat ons alsnog beloofd tijdens deze raadsvergadering.
Met deze schriftelijke beantwoording zal ons duidelijk
worden waar de subsidiebedragen precies naartoe gaan.
Buiten dit onderwerp werden ook de stukken ‘Verordening
adviesraad sociaal domein 2019’, ‘Uitvoeringsplan
Bestuursopdracht Communicatie Zundert communiceert:
van Achtmaal tot Zundert’ en ‘Verlenging ontheffing
vereiste ingezetenschap wethouder’ vastgesteld.
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De ronde van 14 mei werd waargenomen door Piet en
Bertha. Tijdens deze vergadering werden er twee
belangrijke presentaties gegeven. Eén over het Plan
van Aanpak Weidepracht/Assortimentstuin en één
over de bestuursopdracht sport. De presentatie van
Weidepracht/Assortimentstuin ging voornamelijk over
de procedurele invulling voor de raad met betrekking tot
de nieuwe omgevingswet. Weidepracht/stadspark wordt
als pilotproject voor nieuwe omgevingswet gehanteerd.
Wethouder Kok gaf uitleg als volgt: Wil je als raad van
te voren de kaders stellen, dan kan het zijn dat niet
alle mogelijke ideeën voor plek x naar voren komen
óf geen kaders van te voren stellen en naderhand vast
stellen dat de plannen veel te ‘wild’ zijn en daardoor
mensen teleurstellen c.q. demotiveren? ONPL wil er
het liefst pragmatisch in staan. Wel hadden we gevoel
“Raadsleden let op uw saeck” met andere woorden: laat
de kaderstellende taak niet uit handen glippen. Onze
gemeente heeft voor alle delen van onze gemeente visies
opgesteld en daarmee richting. ONPL is van mening dat
straks door invoeren van de nieuwe omgevingswet die
visies niet waardeloos kunnen worden. Wat wel kan is dat
de werkwijze -in dit geval genoemd participatiesessiesom tot iets te komen, wordt aangepast. De schets van
Weidepracht/stadspark die voorhanden was, was bedoeld
als praatstuk en niet richtinggevend.
Tijdens de tweede presentatie werd verteld waar we nu
staan en wat de toekomstplannen zijn op het gebied van

sport en beweging. Hierbij kwam ook buurtsportcoach
Demy Weertman aan het woord, zij vertelde wat ze
als buurtsportcoach al betekend heeft, en nog kan
betekenen, in onze gemeente. Altijd goed om daarover
als raad op de hoogte gehouden te worden.

RONDEVERGADERING 15 MEI
Tijdens de ronde van 15 mei, die werd waargenomen door
Ellie en Guido, werd de Voorjaarsnota 2019 besproken.
Tijdens het doorlezen van de voorjaarsnota, kwamen
we nog veel tekstuele fouten tegen, die van wezenlijk
belang waren. Ook bleek dat de ZLTO miste bij de
stakeholders van Vitaal Platteland, daarnaast misten er
nog vele andere zaken. Daarom gaf ONPL het advies om
de Voorjaarsnota 2019 met debat naar de raad te sturen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 16 mei jl. vond de algemene ledenvergadering plaats.
Tijdens deze vergadering zijn de vernieuwde statuten
vastgesteld. Na aktepassering bij de notaris, zullen de
vernieuwde statuten van kracht zijn. Ook is op deze
avond een nieuw Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
Ten slotte zijn ook de contributiebedragen vastgesteld
voor 2019. Door contributie te vragen van onze leden
of een bedrag van sympathisanten, wordt er gespaard
voor de verkiezingen. Hierdoor kunnen we tijdens de
verkiezingen promotiemateriaal aanschaffen, uit de
kas van ONPL. U krijgt hier later nog een brief over
thuisgestuurd, met alle uitleg over dit onderwerp.

