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In april zijn we van start gegaan met het digitaal vergaderen
via MS Teams. Dit begon met een proloog, waarin we bijgepraat
werden over het proces rondom het betrekken van de raad bij de
zomernota 2021. Een week daarna vonden de rondevergaderingen
plaats op 21 en 22 april. Hier stonden de punten ‘Visie
zonne-energie’, ‘Projectafwijkingsbesluit distributiecentrum
BCT’, ‘Visie sociaal domein’, ‘Nieuw subsidiebeleid’ en
‘Subsidieverordening 2020’ op de agenda. Omdat er in maart
nog niet vergaderd kon worden i.v.m. het coronavirus, werden
er eind april twee extra rondes ingepland. Hierdoor konden we
de rondevergaderingen van maart inhalen. Op 28 en 29 april
stonden de punten ‘Vaststelling bestemmingsplan Ruyterhof
Rijsbergen’, ‘Vaststelling bestemmingsplan De Groene Kamers,
fase 2’, ‘Indienen van concept-Regionaal Energiestrategie’,
‘Toekomstvisie bibliotheekwerk’, ‘Voortgang bestuursopdracht
onderwijshuisvesting en afwegingskader IKC Zundert’,
‘Aanbesteding van de accountantscontrole boekjaren 2020 en
verder’, ‘Jaarverslag 2019 griffie en jaarplan griffie 2020’ en
‘Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor
de griffiemedewerkers’. Een hele hoop vergaderstukken dus
bij elkaar. Na een goed debat, konden de meeste stukken met
positief advies naar de raad.

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST

13 mei vond er een beeldvormende raadsbijeenkomst plaats.
Tijdens deze bijeenkomst kregen we als raads- en burgerleden
(natuurlijk online) uitleg over ‘Right to Challenge’. Dit is een
pilot waar gemeente Zundert aan deel wilt gaan nemen. In deze
pilot gaan ze aan de slag met overheids- en burgerparticipatie
door middel van het uitdaagrecht. Dit houdt in dat een (groep)
inwoner(s) de gemeente mag uitdagen, wanneer zij denken een
gemeentelijke taak beter (en goedkoper) kunnen uitvoeren.
ONPL heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan en is
blij dat er mee aan de slag gegaan wordt, zodat veel van onze
inwoners gebruik kunnen/gaan maken van Right 2 Challenge.
Buiten Right 2 Challenge stond ook de woonvisie op de agenda.
Het is een mooie visie waarbij iedere kern aan de beurt komt
voor woningbouw. We hopen dat we ook hiermee snel aan de
slag kunnen gaan!

RAADSVERGADERING 12 MEI

Op 12 mei vond de raadsvergadering plaats. Op de agenda
stonden de stukken van 21, 22, 28 en 29 april. Gelukkig was
voor een groot deel van de stukken al positief advies gegeven
door de leden van de rondevergadering. Hierdoor bleven er nog
maar enkele onderwerpen over waarover debat gevoerd moest
worden. Buiten deze punten waren ook de punten ‘Verlenging
ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder’ en ‘Update
Corona maatregelen Zundert’ toegevoegd aan de agenda. Na kort
debat konden alle stukken, al dan niet unaniem, aangenomen
worden. Tevens is er bij het laatstgenoemde agendapunt
besloten €250.000 beschikbaar te stellen als steunfonds voor de
gedeputeerden van de coronacrisis in Zundert.

RONDE VERGADERINGEN MEI

De ronde van 18 mei werd waargenomen door Ellie en Lieke.
Op de agenda stonden de punten ‘Regionale nota integraal
Armoede- en schuldenbeleid’, ‘Bestemmingsplan Tuinderij
(Prinsenstraat) fase 2’ en ‘Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
2020 - 2030’ (GVVP). Met het eerste onderwerp kon de ronde
positief instemmen. Het tweede onderwerp bracht wat meer
discussie met zich mee. Niet zozeer over de inhoud van het
plan, want daar stond iedereen achter. Het pijnpunt zat vooral
bij de communicatie in dit proces. Indieners van zienswijzen
kregen erg laat een reactie, waardoor ze maar vier dagen
hadden om hierop te reageren. Om die reden is ervoor gekozen
het agendapunt nogmaals te agenderen tijdens de ronde van 2
juni, zodat indieners van een zienswijze nog de mogelijkheid
hebben om te reageren en om eventueel in te spreken. Bij het
GVVP waren we juist ontzettend tevreden over de (burger)
participatie. Echter, omdat het punt toch nog wat discussie
opleverde en het een tienjarenplan is, is er besloten om het
met debat naar de raad te laten gaan.

ACHTERBANVERGADERINGEN

Op 19 mei namen Ellie en Jos de rondevergadering waar.
Tijdens deze vergadering stonden de onderwerpen ‘Vervangen
burgerzakenapplicatie’, ‘1e bestuursrapportage 2020’ en
‘Plan van aanpak bestuursopdracht bedrijventerreinen’ op
de agenda. Door het belang van de bestuursrapportage, is er
gekozen om het agendapunt ‘1e bestuursrapportage 2020’ met
debat naar de raad te laten gaan. Met de andere agendapunten
kon iedereen positief instemmen.

De achterbanvergadering van juni proberen we wel weer in
‘real life’ te houden. Deze zal plaatsvinden op maandagavond
15 juni om 20.00 uur. Wil je hieraan deelnemen? Geef je dan
op bij Lieke (liekemichielsen@live.nl - 06-41419577). Hierdoor
weten we wie en hoeveel mensen er deelnemen en kunnen we
de vergaderplaats aanpassen aan de richtlijnen die gesteld zijn
rondom het coronavirus.

Om de raad meer te betrekken bij de zomernota 2021,
mochten alle partijen algemene beschouwingen op de
zomernota schrijven. Hierin moesten de partijen aangeven
welke prioriteiten de partijen stelden. Op woensdagavond 20
mei gingen we als raad met elkaar in debat over de algemene
beschouwingen. Er werd een uitvoerig en goed gedebatteerd,
al waren veel partijen het met elkaar eens: vooral de Zuidelijke
Verkeersontsluiting, het Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan
en de onderwijshuisvesting hebben over het algemeen hoge
prioriteit bij de verschillende partijen. Ook zijn er veel
(verschillende) ideeën uitgewisseld over het maatschappelijk
vastgoed. Daarnaast was het sociaal domein een punt van
aandacht.

Normaal gezien vergaderen we iedere maand bij Café ‘In
den Anker’, maar door het coronavirus was dit de afgelopen
maanden niet mogelijk. Gelukkig hebben we tegenwoordig
goede techniek, waardoor we de achterbanvergaderingen
online konden doorzetten via MS Teams. We willen dan ook alle
leden bedanken die hieraan deelgenomen hebben voor hun
deelname en flexibiliteit.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN ZOMERNOTA

