
NIEUWSBRIEF

MEI 2021

Op dinsdag 18 mei vond de raadsvergadering plaats. 
Hierin werden de punten van de rondes van april 
behandeld voor vaststelling door de raad. De vergadering 
werd afgetrapt met een herdenkingsmoment vanwege 
het overlijden oud-wethouder meneer Boudrez en oud-
raadslid mevrouw Voeten-Damen. Hierna vervolgde 
de vergadering met de installatie van D66 burgerlid 
Raats-Adriaensen. Na deze installatie waren de punten 
zonder debat aan de beurt. De punten zonder debat 
waren deze avond ‘Ontwerp negatieve verklaring van 
geen bedenkingen Camping ‘t Oekeltje’ en ‘Verlenging 
ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder’. Het 
eerste punt met debat was de ‘1e bestuursrapportage’. 
Ook in deze vergadering spraken alle partijen hun zorgen 
uit over het negatieve resultaat en het feit dat we best 
wel afwijken van een gezonde solvabiliteit. Ondanks 
het niet de zorgen wegnam, begrepen alle partijen dat 
deze cijfers voornamelijk komen door externe factoren, 
waar we als gemeente nauwelijks grip op hebben. 
Uiteindelijk stemde daarom ook iedere partij in met 
deze bestuursrapportage. Na de 1e bestuursrapportage 
volgde het punt ‘De Visie op vrijetijdseconomie elk 
seizoen, een kleurrijk Zundert’. In de nieuwsbrief gaven 
we al aan dit een mooie visie te vinden en vele partijen 
met ons. D66 en CDA diende wel een amendement in 

RAADSVERGADERING

RAADSPANEL OMGEVINGSVISIE
Ook deze maand had Lieke weer het raadspanel 
omgevingsvisie. Dit keer werd het adviesrecht en de 
participatieleidraad en -verordening nader toegelicht. 
Daarnaast werden meningen van de panelleden 
opgehaald over deze twee onderwerpen. Adviesrecht 
is vrij nieuw voor de panelleden (en eigenlijk sowieso 
voor gemeente Zundert), aangezien we in Zundert nu 
vaak werken met een ‘verklaring van geen bedenkingen’. 
Het was fijn om hierover dus extra uitleg te krijgen. Wat 
betreft de participatie waren alle panelleden het eens 
dat participatie aan de voorkant veel ontevredenheid 
weg kan nemen achteraf. We zullen het nog vaker over 
deze twee onderwerpen gaan hebben.

De ronde van 25 mei werd waargenomen door Jos en 
Marina. De agenda begon met twee insprekers die 
inspreken op het agendapunt ‘Beschikbaar stellen krediet 
nieuwbouw IKC Klein Zundert, voteren extra krediet, 
inclusief kosten sloop en bouwrijp maken’. De insprekers 
waren SPOZ directrice Leonie van Breda en Arthur van 
Kempen, projectleider van HEVO. Meneer van Kempen gaf 
hierbij vooral een toelichting op hoe ze tot het voorstel 
zijn gekomen om een 1,5 laags school te bouwen in Klein 
Zundert. Na de insprekers kwamen de ingekomen stukken 
aan bod. Bij de ingekomen stukken zat een Motie Vreemd 
aan de orde van de dag Borstonderzoek Vrouwen. Deze 
hebben we toegezonden gekregen van gemeente Peel en 
Maas. In deze motie riepen verschillende partijen uit die 
gemeente op om de leeftijdsgrens van borstonderzoek 
van 50 jaar te verlagen naar 35 jaar en de tijdsinterval 

RONDE 25 MEI

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
Op 11 mei hadden de raads- en burgerleden een 
beeldvormende raadsbijeenkomst met als onderwerp 
dienstverlening. Tijdens deze raadsbijeenkomst werd de 
dialoog gevoerd over de verwachtingen en gezamenlijke 
ambities met betrekking tot de dienstverlening 
van gemeente Zundert. Wat de deelnemers van de 
bijeenkomst betrof is er nog een slag te slaan in de 
dienstverlening. De input tijdens deze bijeenkomst wordt 
hierin meegenomen. 

om het tijdspad concreet te hebben. Hierin vroegen 
zij het college met een uitwerkingsplan voor deze visie 
te komen in Q4 van 2021. ONPL kon zich hierin vinden 
en steunde het amendement. Uiteindelijk werd het 
amendement met 10 stemmen tegen en 9 stemmen voor 
verworpen. De visie zelf werd unaniem aangenomen. Ten 
slotte stond ‘Profiel griffier’ op de agenda. In de vorige 
nieuwsbrief vertelden we al dat onze huidige griffie in 
het najaar met pensioen gaat. Om die reden lag er nu 
een functieprofiel voor waar onze nieuwe griffier aan 
zou moeten voldoen. Dit profiel werd goed ontvangen 
door de raad. ONPL had één kritisch puntje en dat was 
de functie-eis ‘Hbo+/ academisch werk- en denkniveau’. 
ONPL vindt dit nietszeggend en ziet liever iemand die 
de juiste theoretische kennis bezit, dit toe kan passen 
in de praktijk en voldoet aan de competenties die in het 
profiel staan. Gelukkig staat in de vacaturetekst ook een 
zinsnede opgenomen die vertelt dat je met de juiste 
competenties ook kans maakt. Uiteindelijk werd ook dit 
punt unaniem aangenomen.

> Ronde vergadering 25 mei

https://zundert.notubiz.nl/vergadering/801625/Het%20Besluit%2018-05-2021
https://ondernemendplatteland.files.wordpress.com/2021/04/nieuwsbrief-april-2021.pdf
https://zundert.notubiz.nl/document/10141025/1/amendement%20D66%20over%20vrijetijdseconomie
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/801590/Ronde%2025-05-2021
https://zundert.notubiz.nl/document/10087255/1/Aangenomen%20motie%20Vreemd%20aan%20de%20orde%20van%20de%20Dag%20van%20gemeente%20Peel%20en%20Maas%20inzake%20Borstonderzoek%20Vrouwen
https://zundert.notubiz.nl/document/10087255/1/Aangenomen%20motie%20Vreemd%20aan%20de%20orde%20van%20de%20Dag%20van%20gemeente%20Peel%20en%20Maas%20inzake%20Borstonderzoek%20Vrouwen
https://ondernemendplatteland.files.wordpress.com/2021/04/nieuwsbrief-april-2021.pdf
https://ondernemendplatteland.files.wordpress.com/2021/04/nieuwsbrief-april-2021.pdf


NIEUWSBRIEF

MEI 2021

De ronde vergadering van 26 mei werd waargenomen door 
Ellie en Piet. Het eerste inhoudelijke agendapunt op de 
agenda was ‘Grondhouding t.a.v. het al dan niet opstarten 
van beleidsontwikkeling voor kansspelen’. Hierover zijn 
we als raad al eerder gepeild in eerdere vergaderingen. 

RONDE 26 MEI

De achterbanvergadering van juni zal plaatsvinden op 
woensdag 9 juni aanstaande. We starten om 19:00 uur. 
De vergadering vindt fysiek plaats bij café In Den Anker 
(Rucphenseweg 35 te Klein Zundert). Deelnemen? Mail 
dan naar info@onplzundert.com, zodat we het aantal 
deelnemers in de gaten kunnen houden. Dit i.v.m. de 
coronamaatregelen.

ACHTERBANVERGADERING JUNI

van het borstonderzoek niet van tweejaarlijks naar 
driejaarlijks te verlengen. Dit laatste is de Minister van 
Volksgezondheid namelijk van plan. CDA opperde om 
ook als gemeente Zundert hierover onze zorgen te uiten 
bij het Rijk en zo’n zelfde motie in te dienen met de 
gemeenteraad van Zundert om de verlengde tijdsinterval 
te voorkomen en de leeftijdsgrens te verlagen. Hier waren 
alle partijen het mee eens en dus zullen we dit doen 
tijdens de raadsvergadering van 8 juni aanstaande. De 
avond vervolgde met het punt ‘Beschikbaar stellen krediet 
nieuwbouw IKC Klein Zundert, voteren extra krediet, 
inclusief kosten sloop en bouwrijp maken’. Iedere partij 
was erg blij dat het plan voor het IKC Klein Zundert er lag 
en was daarom ook positief over het krediet wat nodig is 
voor de bouw hiervan. Echter maakte iedereen zich wel 
zorgen om de extra krediet. Deze was onder andere nodig 
omdat bijvoorbeeld sloopkosten niet meegenomen waren 
in de begroting. ONPL, en andere partijen overigens ook, 
vond dit erg slordig. Daarnaast viel de leerlingenprognose 
hoger uit dan eerder berekend. Ook was er extra krediet 
nodig voor 1,5 laags bouwen, terwijl tweelaags bouwen 
ruim €200.000,- goedkoper is. Je begrijpt dat ONPL dus 
liever een tweelaags gebouw ziet. We denken er dan ook 
aan om hier een amendement op in te dienen tijdens 
de raadsvergadering, zodat deze kosten bespaard kunnen 
worden. Ten slotte werd het punt ‘Proces totstandkoming 
visie veiligheid 2022-2030’ opiniërend besproken. ONPL 
vindt het een goede visie, omdat er tegenwoordig niet 
alleen meer klassieke criminaliteit is, maar ook digitale 
criminaliteit zich steeds meer voor doet. Hier speelt deze 
vernieuwde visie op in.

Echter is ONPL, en vele andere partijen, nog best kritisch 
over dit punt, ondanks het veel potentiële economische 
meerwaarde biedt. Zo hebben we best wat zorgen over de 
verslavingsgevoeligheid die bijvoorbeeld een casino met 
zich meebrengt. We zijn bang dat we een verslavingskans 
extra creëren door het toelaten van kansspelen. Daarnaast 
baat het mogelijke negatieve effect van criminaliteit ons 
zorgen. Ook vindt ONPL dat het toestaan van kansspelen 
lijnrecht tegenover de armoedebestrijding staat waar wij 
als gemeente mee aan de slag gegaan zijn. Gokken kan 
namelijk leiden tot meer armoede. Ten slotte zouden wij 
áls er kansspelen komen deze graag koppelen aan kansen 
voor de bestaande horeca. Zij hebben het in tijden van 
corona al zo moeilijk en we willen hen niet nog meer 
schade aanbrengen met het toelaten van kansspelen. Een 
enkele partij was positief over dit stuk, andere partijen 
waren vooral nog kritisch. Om die reden ging het punt 
met debat naar de raad. De avond vervolgde met een 
presentatie over de Transitievisie Warmte 0.5. Het was 
een informerende presentatie, die niet behandeld zal 
worden in de raad.

> Ronde vergadering 26 mei

Word lid van ONPL!

In maart 2022 is het weer zover: 

de gemeenteraadsverkiezingen! 

ONPL is zich hierop al volop aan het 
voorbereiden. Lijkt het jou leuk om 

volgend jaar bij ons op de kieslijst te 
staan? 

Word dan lid van ONPL!

Om lid te worden of voor meer 
infomatie kun je mailen naar:

info@onplzundert.com.
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