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RONDE 3 NOVEMBER
Op 3 november namen Lieke en Piet de rondevergadering 
waar. Er waren twee punten geagendeerd: ‘Richtijnen 
begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen’ en 
‘Uitdaagrecht gemeente Zundert’. Het eerste punt had 
betrekking tot financiële richtlijnen, opgesteld door de 
gemeente, waar Verbonden Partijen zich aan dienen te 
houden bij het opstellen van hun financiële begrotingen. 
ONPL vindt het goed dat er aan de hand hiervan meer 
grip wordt uitgeoefend op de Verbonden Partijen en was 
dus positief. Het tweede punt ging over het uitdaagrecht. 
Dit recht wordt in 2021 opgenomen in de Nederlandse 
wet. Het zorgt ervoor dat burgers/verenigingen/groepen 
de gemeente uit kan dagen om iets beter of goedkoper 
te doen dan de gemeente, waarbij de gemeente 
aansprakelijk blijft, maar de ‘uitdager’ verantwoordelijk. 
ONPL was ook hier positief over. Beide punten gingen 
zonder debat naar de raad. 

10 november was het weer tijd voor de langste vergade-
ring van het jaar: de Begrotingsraad. Deze ging namelijk 
al om 18:00 uur van start. Zoals ieder jaar wordt tijdens 
deze vergadering de Netwerkbegroting besproken. Voor-
afgaand aan deze vergadering maakt iedere partij haar 

BEGROTINGSRAAD

Op 17 november was er een beeldvormende raadsbij-
eenkomst voor raads- en burgerleden. Deze stond in het 
teken van de Woonvisie Zundert 2021-2025 en de heront-
wikkeling van Bredaseweg 2. We kregen als deelnemers 
bij beide punten een informerende presentatie en daar-
naast was er ruimte om vragen te stellen en onze input te 
geven. Het was een interessante bijeenkomst. 

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
RONDE 4 NOVEMBER
De ronde van 4 november werd waargenomen door Jos en 
Marina. Zij kregen eerst een presentatie ter kennisgeving 
over de vrijetijdseconomie. De vergadering vervolgde 
met het agendapunt ‘Nota Parkeernormen gemeente 
Zundert’. ONPL was hier in principe positief over, maar 
vond wel dat het percentage oplaadpunten elektrische 
voertuigen iets hoger mocht zijn dan 2%. Na dit punt 
werd de ‘Algemene Verordening Algemene Infrastructuur 
(AVOI)’ besproken. Ook hierbij waren alle partijen, 
zonder kanttekeningen, positief. Alle punten gingen 
zonder debat naar de raad. 

ENERGIETRANSITIE
Op maandagavond 9 november nam Ellie namens ONPL 
deel aan de online bijeenkomst ‘Vergadering Slagkrachtig 
samenwerken aan de energietransitie in de regio’. In Brabant 
zijn we volop bezig met regionale energiestrategieën. 
Daarom organiseert de Provincie Noord-Brabant een 
reeks leer- en ontwikkelbijeenkomsten. Dit was inmiddels 
de vierde en  daarbij waren de volgende sprekers aan 
het woord: Susanne Agterbosch, Guido Rijnja en Kristel 
Lammers. 

Tijdens de raadsvergadering van 24 november stonden 
eigenlijk vooral hamerpunten op de agenda, door de 
vele positieve adviezen die gegeven waren tijdens de 
rondes. Er was één onderwerp met debat toegevoegd: 
Renovatie atletiekbaan DJA. Hier was, zoals jullie wel-
licht gelezen hebben in eerdere nieuwsbrieven, heel wat 
aan vooraf gegaan. Maar, deze avond hebben we als raad 
een streep gezet onder DJA. Door een bedrag van circa 
€775.000,- beschikbaar te stellen, kan het sportpark van 
DJA gerenoveerd worden tot een veilige en nette accom-
modatie. Hiermee wordt niet alleen de atletiekbaan zelf 
gerenoveerd, maar ook de noodzakelijke technische pun-
ten en bijvoorbeeld het middenterrein. Uit het voorheen 
begrootte bedrag van €900.000 is nu dus enkel het wen-
senlijstje, of zoals de wethouder het noemde: het plus-
pakket, geschrapt. Dit pluspakket was voor DJA namelijk 
niet nodig om een veilige accommodatie te faciliteren, 
maar enkel om de accommodatie te voorzien van extra 
voorzieningen. Uiteraard hadden wij ze dit ook gegund, 
maar ook de gemeente Zundert zit financieel niet breed, 
waardoor we toch altijd kritisch blijven op onze uitgaven.

RAADSVERGADERING

beschouwingen op de begroting. De Financiële Beschou-
wingen van ONPL zijn inmiddels terug te vinden op onze 
website. Tijdens de avond werden er elf amendementen 
ingediend, waarvan er later twee zijn ingetrokken. De 
overige negen amendementen werden allemaal verwor-
pen. Daarnaast werden er negen moties ingediend, waar-
van er later één is teruggetrokken. Vier moties werden 
aangenomen en vier werden er verworpen. ONPL diende 
samen met de VVD een motie in m.b.t. renovatie van 
De Schroef, één met D66 genaamd Grip op Zorg en één 
samen met CDA, DorpsBelangen, D66 en OPZ m.b.t. 
Servicenormen. Alle drie deze moties werden aangeno-
men. Uiteindelijk werd, na een lange raadsvergadering 
van bijna 5 uur, de Netwerkbegroting 2021-2024 met 18 
stemmen voor en 1 stem (van Lokaal Perspectief) tegen, 
vastgesteld. Het overzicht van alle Financiële beschou-
wingen, moties en amendementen vind je hier. 

https://onplzundert.com/algemene-beschouwingen/
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/686715/Begrotingsraad%2010-11-2020

