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Op 28 mei jl. vond de raadsvergadering plaats. Hierin werden de
onderwerpen “Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD WestBrabant”, “Aanwijzen functionaris gegevensbescherming en
vaststellen gedragscodes gemeenteraad” en de “Voorjaarsnota
2019” vastgelegd. Vooral dat laatste onderwerp zorgde voor
wat discussie. Al eerder in de ronde vergadering merkte D66 op
dat beschreven stond dat de bestuursopdrachten, die we pas
vorig jaar vastgesteld hebben, de ‘deadline’ niet gaan halen.
Dit vond ook ONPL erg opmerkelijk en jammer, vooral omdat
het bijvoorbeeld de onderwerpen ‘onderwijshuisvesting’ en
‘Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan’ (traject Zuidelijke
Rondweg) betrof. Onze burgers wachten al lang op een besluit
m.b.t. deze onderwerpen en daarom willen wij hen niet nog
veel langer laten wachten. Dit was de reden voor D66 en ONPL
om samen een amendement (zie bijlage e-mail, of zundert.
notubiz.nl) in te dienen. Met dit amendement wilden we
proberen middels alternatieven, tóch de deadline te halen en
onze burgers niet nog 7 (!) jaar te laten wachten. Helaas werd
ons amendement afgewezen.
Tenslotte trad tijdens deze raadsvergadering Lauran Geus (VVD)
af als raadslid en nam tegelijkertijd Fred Pauludanus (VVD) het
stokje van hem over. Wij wensen Fred veel plezier en succes
als raadslid!

RONDE VERGADERING 18 JUNI

Tijdens deze vergadering, die door Piet en Alana werd
waargenomen, werd er voorgesteld wijzigingen toe te
brengen in de Gemeenschappelijke regeling regio WestBrabant, omdat er drie gemeenten, Aalburg, Werkendam en
Woudrichem, zijn samengevoegd tot één gemeente: Altena.
Hierdoor zal de regeling inhoudelijk, maar vooral tekstueel
wat aangepast worden. Ook werd er een informerende
presentatie gegeven m.b.t. scenario’s financieringsvormen
maatschappelijk vastgoed. In deze presentatie werd duidelijk
dat Zundert ten opzichte van andere gemeenten een erg lage
schuldquote heeft en dus nog veel mogelijkheden wat betreft
maatschappelijk vastgoed. Ten slotte werden de jaarstukken
2018 besproken. Hoewel ONPL zag dat de ruimte financieel
niet heel groot was en we de woonlasten nog erg fors vinden
in onze gemeente, konden we toch positief zijn over deze
jaarrekening. Wel vroegen we ons af of het mogelijk was om
de €518.000 in de reserve van de grondexploitatie over te tillen
naar de reserve voor de onderwijshuisvesting. ONPL is van
mening dat onderwijshuisvesting een van onze meest urgente
bestuursopdrachten is en dat op dat gebied nog een grote
opgave ligt, waar geld voor vrij gemaakt moet worden. Maar,
we wachten eerst af wat die nieuwe financieringsvormen ons
kunnen leveren, voordat we de reserves over willen tillen.

INSTALLATIE NIEUWE BURGEMEESTER
Woensdagavond 3 juli vond de installatie van de nieuwe
burgemeester plaats. Op deze avond werd Joyce Vermue
beëdigd als burgemeester van Zundert. Vanaf nu is zij dus
officieel onze burgemeester. Wij hebben ontzettend veel zin in
de samenwerking!

ZOMERRECES

In juli en augustus is het weer zomerreces, waardoor er deze
maanden geen nieuwsbrief zal verschijnen. In september zijn
we weer terug met de maandelijkse nieuwsbrief.

Fijne zomer!

RONDE VERGADERING 19 JUNI

Deze ronde werd waargenomen door Ellie en Marina. Bij deze
vergadering zorgde het punt ‘Evaluatie en kwaliteitsimpuls
d.m.v. scope-uitbreiding Herinrichting Molenstraat te Zundert’
voor discussie. Er werd hier namelijk €215.000 extra gevraagd
om verschillende wensen te verwezenlijken (zoals de mozaïek
van Van Gogh op de Markt, bomen voor bloembakken en nieuwe
verlichting op de Markt) en hierop was ONPL erg kritisch,
want hele mooie wensen, maar ook wensen die op voorhand
ingecalculeerd hadden kunnen worden. Dit zijn volgens ONPL
wensen die tijdens de herinrichting bedacht zijn en er dan
alsnog ingeplugd worden. Dit kan natuurlijk niet gebruikelijk
worden. Verders kregen de punten ‘Vaststellen bestemmingsplan
Bedrijven Turfpad te Achtmaal’, ‘Erfgoednota “De verbindende
kracht van erfgoed”’ en ‘Wijziging gemeenschappelijke regeling
Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten WestBrabant’ positief advies en gingen ze zonder debat naar de raad.

RONDE VERGADERING 25 JUNI

ONPL werd bij deze vergadering vertegenwoordigd door Jos en
Ellie. In deze ronde werden er een elf begrotingen, jaarstukken en jaarrekeningen besproken. Negen onderwerpen konden
door naar de raad zonder debat, maar ‘Jaarrekening 2018 en
begroting 2020 GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant’
en ‘Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Regio West-Brabant’
niet (over deze beide punten was ONPL positief).

RAADSVERGADERING JUNI
Tijdens deze raadsvergadering op 2 juli stonden er maar liefst
21 punten op de agenda. Gelukkig was een heel groot deel al
met een positief advies naar de raad gegaan en dus bleven er
nog 4 punten over die we moesten bespreken. Met wat kritische
opmerkingen van verschillende partijen, konden ook ‘Evaluatie
en kwaliteitsimpuls d.m.v. scope-uitbreiding Herinrichting
Molenstraat te Zundert’, ‘ Jaarstukken 2018 Gemeente Zundert,
‘Jaarrekening 2018 en begroting 2020 GR Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant’ en ‘Jaarrekening 2018 en begroting
2020 Regio West-Brabant’ vastgesteld worden.

