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Tijdens de ronde van 1 december, die waargenomen werd 
door Ellie en Guido, stonden de volgende onderwerpen op de 
agenda: ‘Deelname Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende VRMWB’, 
‘Begrotingswijziging 2020 Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Midden- West-Brabant’, ‘2e bestuursrapportage 
Belastingsamenwerking West-Brabant 2020’, ‘Actualisatie 
Meerjaren onderhoudsplan Gebouwen en Sportvelden 2021-
2024’, ‘Nota Grondbeleid 2021-2024 gemeente Zundert’, ‘2e 
bestuursrapportage 2020’ en ‘Verordeningen gemeentelijke 
belastingen 2021’. Buiten het onderwerp ‘Verordeningen 
gemeentelijke belastingen 2021’, konden alle onderwerpen 
zonder debat naar de raad. ONPL was positief over dit punt, maar 
omdat Lokaal Perspectief voornemens was een amendement in 
te dienen op dit punt, ging het stuk met debat naar de raad. 
Bij het agendapunt ‘Actualisatie Meerjaren onderhoudsplan 
Gebouwen en Sportvelden 2021-2024’ maakte ONPL nog de 
opmerking dat voor ons een redelijk niveau op dit moment prima 
is. Bepaalde zaken zijn namelijk al in de begroting verwerkt, 
wat het voor ons als raad lastig maakt om er nog een mening 
over te vormen. Dit voorstel voelde voor ons als mosterd na de 
maaltijd. We hebben daarom (nogmaals) gevraagd om punten 
als deze vòòr de begrotingsraad te behandelen, in plaats van 
erna.

Op woensdagavond 9 december nam Ellie namens ONPL deel 
aan de beeldvormende raadsbijeenkomst Informatie 5G. Tij-
dens deze bijeenkomst werd uitgelegd wat 5G voor de gemeen-
te betekent, wat de voordelen van 5G zijn en wat het precies 
inhoudt. ONPL vroeg hierbij naar de effecten op onze gezond-
heid en of de bereikbaarheid in ons buitengebied door 5G beter 
wordt. Helaas konden ze deze vraag niet beantwoorden. 
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RONDE 2 DECEMBER
De ronde van 2 december werd waargenomen door Lieke en 
Bertha. Voor de eerste twee onderwerpen ‘Wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale 
Dienst Werkplein HvWB’ en ‘Derde wijziging gemeenschappelijk 
regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant’ klonk er 
een unaniem positief advies vanuit de ronde. Deze twee punten 
gingen dus zonder debat naar de raad. Bij het agendapunt 
‘Woonvisie 2021-2025’ vroeg ONPL naar de kansen van Tiny 
Houses (kleine, goedkope woonvormen) in Zundert, om aan 
de vraag van starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens te 
kunnen voldoen. Hierbij ziet ONPL ook kansen op bijvoorbeeld 
VAB-locaties. Deze worden dan ingevuld, het woningaanbod 
wordt groter (en betaalbaarder) en ondermijnende criminaliteit 
wordt voorkomen. Ook vele andere rondeleden waren positief 
over de Tiny Houses. Door het belang van dit onderwerp, ging 
het agendapunt met debat naar de raad. De avond vervolgde 
met ‘Tweede wijziging Algemene plaatselijke verordening 
gemeente Zundert 2020’ en ‘Het conceptbeleid ‘Een bruisend 
en leefbaar Zundert in Balans’: Beleidsregels evenementen 
Gemeente Zundert’. Hierbij werd gesproken over eventuele 
sluitingstijden voor de Horeca in gemeente Zundert. Hier is 
ONPL duidelijk geen voorstander van. Wat ons betreft is het 
niet slim om de deuren te sluiten op een bepaalde tijd, waarna 
alle cafégangers tegelijkertijd de straat op gaan. Ook zijn we 
bang dat ze dan na sluitingstijd nog naar België reizen om 
daar hun stapavond voort te zetten. Ten slotte vinden we het 
niet eerlijk tegenover onze Zundertse Horeca, omdat ze het 
op dit moment al zo lastig hebben door de gevolgen van het 

Tijdens de raadsvergadering werden de ‘Woonvisie 2021-2025’ 
en ‘Verordeningen gemeentelijke belastingen 2021’ nogmaals 
besproken. De woonvisie kon worden aangenomen na een aan-
tal toezeggingen van de wethouder over dit stuk. Bij het punt 
‘Verordeningen gemeentelijke belastingen 2021’ diende Lo-
kaal Perspectief een amendement in, wat betrekking had tot 
de voorlopige aanslag voor kleine campings met minder dan 25 
standplaatsen in onze gemeente. Met dit amendement verzoch-
ten ze de gemeente om die kleine campings geen voorlopige 
aanslag op te leggen. ONPL was van mening dat we dit dan bij 
alle (kleine) ondernemers in Zundert zouden moeten doen. En 
daarnaast is de betalingstermijn 11 maanden en kunnen onder-
nemers uitstel van betaling vragen. Hier dachten andere par-
tijen hetzelfde over. Geen enkele partij steunde het amende-
ment, waardoor Lokaal Perspectief het amendement nog voor 
de stemming introk. Het punt ‘Verordeningen gemeentelijke 
belastingen 2021’ werd uiteindelijk aangenomen.
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coronavirus. Verplichte sluitingstijden wanneer ze weer open 
mogen, voelt voor hen waarschijnlijk als een trap na. Naast 
deze opmerkingen, vroegen we de gemeente ook mee te denken 
in plaats van ‘nee’ te denken en een flexibelere houding aan te 
nemen ten opzichte van vergunningsaanvragen. 


