NIEUWSBRIEF
OKTOBER 2019
BOERENPROTEST DEN HAAG

Op 1 oktober jl. is ONPL meegegaan naar het boerenprotest
in Den Haag. Met een volle bus vanuit Zundert zijn we
rond 9 uur ‘s ochtends vertrokken richting het Malieveld.
Hier kwamen we om half 12 aan. Om 1 uur ‘s middags
begonnen de speeches van verschillende sprekers.
Tenslotte kwamen ook Tjeerd de Groot (D66) en Jesse
Klaver (GroenLinks) aan het woord. Hen werd massaal de
rug toegekeerd. En helaas moesten we op 16 oktober weer
terug, omdat er nog niets veranderd was. Ook hierbij was
ONPL aanwezig om van zich te laten horen. Het waren
geslaagde acties en bijzondere, indrukwekkende dagen.

> Zundertse boeren op het Malieveld in Den Haag

INFORMATIEAVONDEN

Op 7 oktober woonde Ellie namens ONPL een informatieavond bij. Samen met raadsleden uit 9 andere gemeentes
werd ze bijgepraat over afval, kosten en de nazorg van
stortplaatsen. Het was een interessante avond!
Op 23 oktober was Ellie aanwezig bij de panel van het
sociaal domein. Hier werd gekeken of de bibliotheek
voorzieningen beter kunden. Ook jij kunt hier over meedenken. Je vindt de enquête hier.

RONDEVERGADERING 9 OKTOBER

Deze maand hadden we maar één rondevergadering.
Deze werd waargenomen door Lieke en Guido. De
twee onderwerpen ‘Voortgang inzet buurtsportcoach’
en ‘Winkeltijdenverordening gemeente Zundert 2019’
konden unaniem positief geadviseerd worden. Rondom
de onderwerpen ‘vaststellen financiële verordening
gemeente Zundert 2020’ en ‘Aanbevelingen onderzoek
rekenkamercommissie over de verslavingszorg’ was wel
enige discussie. Deze onderwerpen gingen dus met debat
mee naar de raadsvergadering van 22 oktober.

RAADSVERGADERING

Dinsdag 22 oktober vond de raadsvergadering plaats.
Iedereen kon die avond instemmen met de onderwerpen
‘Aanbevelingen
onderzoek
rekenkamercommissie
over de verslavingszorg’ en ‘vaststellen financiële
verordening gemeente Zundert 2020’. Op dit laatste
onderwerp werd ook een amendement aangenomen van
Lokaal Perspectief, welke ervoor zorgt dat voortaan
de septembercirculaire zal verwerkt worden in de 2e
bestuursrapportage. Tenslotte werd Zorg-continuïteit
Juzt als agendapunt besproken. Het zal je niet ontgaan
zijn dat vele jeugdzorginstellingen in zwaar weer
zitten. Tijdens dit onderwerp heeft de raad ingestemd
met het eenmalig beschikbaar stellen van €147.727,27
ten behoeve van de zorgcontinuïteit en tot overdragen
van cliënten van Juzt naar andere zorgaanbieders die
dezelfde zorg kunnen leveren.
DorpsBelangen diende die avond een motie vreemd
aan de orde van de dag in m.b.t. landschapsfonds. Hier
kon ONPL niet mee instemmen, omdat wij eerst vinden
dat gemeente Zundert zelf hun herplantplicht op orde
moet hebben, voor ze er bedrijven op gaan controleren.
Daarnaast vinden er al zoveel controles plaats, en wij
zijn van mening dat dit er niet nóg meer moeten worden.
Ook wijzelf diende die avond een motie in, genaamd:
‘Zundert is trots op de boer!’. Helaas werd er door alle
partijen tegen gestemd.. Het verhaal en de motie vind
je op onze Facebookpagina. (Je mag dit natuurlijk ook
opvragen bij een van de raadsleden).

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
Op 8 oktober vond er een beeldvormende raadsbijeenkomst plaats. Hierbij waren Ellie, Jos en Guido aanwezig
en werden zij samen met de andere aanwezigen bijgepraat over de omgevingswet en de scenario’s multifunctionele sportaccommodaties.

TECHNISCHE AVOND

21 oktober was het tijd voor een technische avond. Deze
avond stond in het teken van de begroting 2020. Tijdens
deze avond werden d.m.v. een presentatie een aantal
vragen over de begroting op voorhand al weggenomen
en werd er verduidelijking aangebracht op de begroting.

ACHTERBANVERGADERING NOVEMBER

Op maandag 11 november a.s. vindt onze maandelijkse
achterbanvergadering weer plaats. Deze zal gehouden
worden bij Café ‘In Den Anker’ (Rucphenseweg 35 te Zundert).

