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Op 18 augustus stond de Zomernota 2021-2024 op de
agenda. Inmiddels waren we al maanden bezig met
de voorbereidingen voor deze nota (in de vorm van
bijvoorbeeld een proloog en algemene beschouwingen)
en deze avond stond dan eindelijk de zomernota ter
beraad. Door de vele voorbereidingen waren alle
partijen, op wat kritische puntjes na, erg positief. Zo
ook ONPL. Dit bleek ook uit het lage aantal moties en
amendementen. Er was maar één amendement ingediend
en twee moties. ONPL diende, samen met vijf andere
partijen, het amendement mee in. Dit amendement
zorgde ervoor dat we de inhoud van de zomernota
vaststellen, maar de financiële paragraaf alleen voor
kennisgeving aannemen. Dit omdat er nog veel aannames
zaten in de financiële paragraaf. Het amendement is met
unanieme stemmen aangenomen. Hetzelfde geldt voor
de motie welke ONPL met vier andere partijen indiende.
Deze motie vroeg het college om de raad in het vierde
kwartaal van 2020 een integraal principebesluit voor te
leggen met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed
Bredaseweg 1, Bredaseweg 2, de Schroef en gebruik JKC,
en om hierna pas verdere concrete stappen te nemen
met dit maatschappelijk vastgoed. Ten slotte stond er
ook een motie op de agenda welke ONPL samen met
Lokaal Perspectief en OPZ indiende. Deze motie vroeg
het college er alles aan te doen om de totale jaarlijkse
index van de OZB vanaf 2021 niet meer te laten bedragen
dan 2% per jaar ten opzichte van het voorgaande jaar.
In verband met de vakantieperiode waren er maar 16
raadsleden - in plaats van 19 - en doordat D66 samen met
ons, LP en OPZ voor stemden, was de stemming 8 - 8. Dit
betekent dat de stemming gestaakt is en de motie tijdens
de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht
wordt. De Zomernota 2021-2024 zelf is unaniem positief
vastgesteld.

plan van aanpak van de Zuidelijke Verkeersontsluiting.
De gemeente wil eerst een onderzoek laten doen naar
de nut en noodzaak hiervan. Uiteraard wil ONPL een
goed doordacht plan en een degelijke weg, maar
wat ons betreft is de nut en noodzaak van deze weg
allang duidelijk: die weg moet er komen. Bij het punt
‘Procesaanpak Meerjaren Uitvoeringsprogramma GVVP
2020- 2030’ benadrukte ONPL dat we, voor we de straten
in de kernen aan gaan pakken, eerst eens aan de slag
moeten gaan met de slechte wegen buiten de bebouwde
kom. Ook gaven we aan dat we vraagtekens hebben
bij het onderzoek naar landbouwverkeersvriendelijke
maatregelen, aangezien het aandeel van die voertuigen
in het aantal verkeersslachtoffers nihil is. Over de
agendapunten ‘Vaststelling bestemmingsplan De Roskam’,
‘Ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan De
Luwte, fase 2’ en ‘Vaststelling bestemmingsplan Ruimte
voor Ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen’
konden alle partijen positief advies geven. Ten slotte
stond het agendapunt ‘Agenderingsverzoek door Lokaal
Perspectief (LP) Ruimte voor Ruimte ontwikkeling
Hoefstaat te Rijsbergen’ op de agenda. Hierbij gaf LP aan
graag sociale koopwoningen te zien in dit plan. Echter
kwam dit niet overeen met de structuurvisie die wij als
raad hebben vastgesteld. Hierdoor was de ronde niet
heel positief.

RONDE 15 SEPTEMBER

Op 15 september namen Ellie en Lieke de ronde waar.
Op de agenda stonden de punten: ‘Start Plan van
aanpak Zuidelijke verkeersontsluiting’, ‘Procesaanpak
Meerjaren Uitvoeringsprogramma GVVP 2020- 2030’,
‘Vaststelling bestemmingsplan De Roskam’, ‘Ongewijzigd
vaststellen van het bestemmingsplan De Luwte,
fase 2’, ‘Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor
Ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen’ en
‘Agenderingsverzoek Ruimte voor Ruimte ontwikkeling
Hoefstaat te Rijsbergen’. Ondanks dit oogt als een volle
agenda, waren we binnen drie uur vergaderen klaar.
Bij het eerste punt kregen we een presentatie over het

> De raadszaal is coronaproof ingericht.

RONDE 16 SEPTEMBER

Ook de ronde van 16 september had een volle agenda.
Deze ronde werd waargenomen door Jos en Johan. Als
eerste werd het agendapunt ‘Visie op toekomstbestendige
sportaccommodaties’ behandeld. Hierbij was ONPL over
het algemeen positief, maar vroegen we ons alleen af
wat er gebeurt met de input van de schietverenigingen.
Dit punt ging dus zonder debat naar de raad. Hierna
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was het agendapunt ‘Renovatie atletiekbaan DJA’ aan
de beurt. Deze renovatie (vervangen van de toplaag
en het aanpassen van de terreininrichting) kost de
gemeente €900.000. ONPL is hier erg kritisch over,
omdat DJA geen super groot ledenbestand heeft en we
in de gemeente nog ontzettend veel andere belangrijke
projecten hebben, zoals bijvoorbeeld de scholen, waar
we het geld voor zouden kunnen gebruiken. Daarnaast
heeft gemeente Rucphen reeds een splinternieuwe
atletiekbaan aangelegd, die nu onderbezet is. Ten slotte
zijn we van mening dat DJA ook zelf iets kan bijdragen
in dit enorme bedrag. Uiteindelijk is ONPL van mening
dat er eerst naar alternatieven gekeken zou moeten
worden, voor we in Zundert €900.000 investeren.
Aangezien meerdere partijen nog wat vraagtekens
hadden bij de renovatie en met name het bedrag
hiervoor, ging dit punt met debat naar de raad. Hierna
volgden de punten: ‘Afvalstoffenverordening gemeente
Zundert 2020’, ‘Derde wijziging Gemeenschappelijke
Regeling Nazorg gesloten stortplaatsen Baven-Dorst
en Zevenbergen’, ‘Aanbesteding AED’s gemeente
Zundert’, ‘Verlengen looptijd Nota Garen op de Klos’,
‘Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WVS-groep’,
‘1e bestuursrapportage Belastingsamenwerking WestBrabant 2020’ en ‘1e bestuursrapportage West-Brabants
Archief (WBA)’, waarvoor iedere partij positief advies
gaf.

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMSTEN

Op 21 en 22 november nam ONPL deel aan de
beeldvormende raadsbijeenkomsten. 21 november
stond in het teken van Maatschappelijk Vastgoed. Hier
kregen we het conceptplan te zien van CCZ de Schroef
als multifunctioneel gebouw. Op 22 november werd
de inwoners- en overheidsparticipatie besproken. Dit
onderwerp is anno 2020 erg populair en ook gemeente
Zundert wil hier graag (verder) mee aan de slag. Het
waren twee interessante avonden.

ACHTERBANVERGADERING OKTOBER

De volgende rondevergaderingen vinden plaats op 3 en
4 november. Onze achterbanvergadering vindt daarom
plaats op woensdag 28 oktober a.s. om 20:00 uur. Wil je
deelnemen? Geef je dan op via info@onplzundert.com.
Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt besloten
of we de vergadering online of fysiek laten plaatsvinden.
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De raadsvergadering begon met een ordevoorstel van
ons als ONPL, VVD en DorpsBelangen om het agendapunt
‘Renovatie atletiekbaan DJA’ van de agenda te halen.
In de ronde (red. zie ‘Ronde 16 september’) gaven
wij van ONPL aan dit stuk niet af te vinden, omdat er
geen alternatieven (in de kosten) zijn bekeken. Door
het van de agenda af te halen, kwam hier weer ruimte
voor om deze alsnog uit te zoeken. Wij waren, samen
met DorpsBelangen en VVD, de enige partijen die
instemden. Dit waren genoeg zetels (10) om het van de
agenda te halen. Dit punt zal tijdens de begrotingsraad
terugkomen. Op dat moment zien we gelijk of het binnen
ons investeringsbudget past of niet en of de kosten ook
lager kunnen. In de rest van de vergadering werden alle
agendapunten welke in de ronde unaniem positief advies
hadden gekregen direct vastgesteld. Dit gold ook voor
het punt ‘Vergaderrooster 2021 gemeenteraad Zundert’,
waar iedereen mee instemde. Bij het punt ‘Vaststelling
bestemmingsplan De Roskam’ werd er nog een motie
ingediend door het CDA, DorpsBelangen en D66. Deze
motie sprak de wens uit om meteen na realisatie van
het plan de 50 openbare parkeerplaatsen die het plan
kent te voorzien van een blauwe zone. ONPL stond hier
niet achter, omdat wij van mening zijn dat je nu nog niet
kunt weten of misbruik maken van de parkeerplaatsen
daar een probleem wordt. Wij hebben dus geadviseerd
dit pas te overwegen wanneer het een probleem is. Ook
wethouder Kok vond dit nu nog niet nodig, maar zou het
wel meenemen in zijn gesprekken met de stakeholders,
zodat het alsnog ingevoerd kan worden als het
noodzakelijk/gewenst is. De motie is daarop aangepast,
waardoor deze alsnog aangenomen kon worden. Bij het
punt ‘Procesaanpak Meerjaren Uitvoeringsprogramma
(MUP) GVVP 2020- 2030’ diende OPZ een amendement
in. Dit amendement verzocht het college om “Aan de
procesaanpak voor een MUP GVVP 2020-2030 een gedeelde
doorkijk voor de kernen Zundert en Rijsbergen toe te
voegen”. Dit vonden wij, net als alle andere partijen,
een overbodige toevoeging. Het amendement haalde het
daarom ook niet. Ten slotte stond, zoals gepland (red.
zie Zomernota 2021-2024), het agendapunt ‘opnieuw
in stemming brengen motie lokale heffingen, maximale
jaarlijkse indexatie OZB’ op de agenda. Dit keer was de
raad, op één iemand na, compleet, waardoor de motie
helaas met acht stemmen voor en 10 stemmen tegen
werd verworpen.

