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Het besluit van 13 juli werd afgetrapt met een bijzonder 
moment: de benoeming van onze nieuwe griffier. Mark van 
Oosterwijk zal vanaf 18 oktober 2021 het stokje overnemen 
van onze huidige griffier Jan Jaap Rochat, die 18 november 
2021 van zijn welverdiende pensioen zal gaan genieten. 
Nogmaals proficiat Mark! 

Hierna werden de Zomernota 2022-2025, de bijbehorende 
algemene beschouwingen en de 2e bestuursrapportage 
2021 besproken. Iedere partij mocht voorafgaand een pitch 
van 8 minuten geven over de Zomernota en hun algemene 
beschouwingen. De algemene beschouwingen die ONPL 
schreef, vind je hier. In de vorige nieuwsbrief was al te lezen 
dat we op 8 juni opdracht kregen van het college om een 
afwegingskader te maken, waarin we keuzes moesten maken 
in welke van de strategische doelstellingen voor besparingen 
in aanmerking kunnen komen. Maar tijdens het schrijven 
van dit afwegingskader kwamen we tot de conclusie dat 
we eigenlijk alles te belangrijk vinden om te kiezen wat we 
eventueel zouden willen schrappen en waar eventueel op 
zouden willen besparen. Dit hebben we dan ook niet gedaan 
en we hebben in onze algemene beschouwingen daarom 
juist opgenomen hoe we geld binnen kunnen krijgen, in 
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RAADSVERGADERING
Tijdens de raadsvergadering van 6 juli werden de onderwerpen 
uit de rondes van juni behandeld. Hier schreven we al over 
in onze vorige nieuwsbrief. Er stonden drie onderwerpen 
met debat op de agenda, te beginnen met ‘Eindrapportage 
Individuele doordecentralisatie onderwijshuisvesting’. 
In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat we over deze 
eindrapportage allesbehalve positief waren. Gelukkig werd 
beslispunt 3 naar aanleiding van de ronde wel aangepast. 
Waar eerst stond ‘3. Nu geen vervolg te geven aan overleg 
met de schoolbesturen om nader tot elkaar te komen’, stond 
er nu ‘3. In gesprek te blijven met de schoolbesturen over 
de financiering’. Dit was voor ons al een hele verbetering. 
Echter omdat de schoolbesturen erg teleurgesteld zijn in de 
eindrapportage en de hoofdlijnennotitie van de gemeente 
en te erg verschillen van mening met de wethouder, kon 
ONPL niet voor dit raadsbesluit stemmen. We waren de 
enige partij die tegen stemde, waardoor het stuk alsnog 
aangenomen werd.

Na dit onderwerp vervolgde de avond met het punt 
‘Jaarstukken 2020’. Bij dit onderwerp benadrukten de 
partijen dezelfde punten van zorg die ook veelal tijdens de 
ronde vergadering werden genoemd. Uiteindelijk werden de 
Jaarstukken 2020 unaniem positief aangenomen.

Ten slotte stond onze eigen motie ‘Motie Vreemd aan de 
Orde van de Dag Ecologisch Maaibeleid Zundert’ ter discussie 
op de agenda. Deze werd mee ingediend door OPZ, VVD en 
CDA. De reden voor het opstellen van deze motie was als 
volgt: op 9 juni 2021 werd het amendement ‘ecologisch 
berm- en maaibeheer’ aangenomen. ONPL was toen, samen 
met OPZ, de enige partij die tegen dit amendement stemde. 
Want ondanks de sympathieke bedoelingen van ecologisch 
berm- en maaibeheer, zagen wij ook vooral nadelen. Onze 
bermen niet meer maaien betekent niet alleen meer 
biodiversiteit, maar vooral onveilige verkeerssituaties en 
daarnaast meer onkruid op de akkers van onze agrarische 
ondernemers. Zaden vanuit de berm waaien namelijk 
rechtstreeks over naar de akkers. Het is dan dweilen met 
de kraan open voor onze agrarische ondernemers om al 
het onkruid van hun akkers te verwijderen. Helemaal nu 
er steeds minder middelen beschikbaar zijn om onkruid te 
bestrijden. Ook Treeport en de ZLTO kregen veel klachten 
binnen over het ecologisch berm- en maaibeheer. Dit was 
reden voor ONPL om een Motie vreemd aan de orde van 
de dag op te stellen. In deze motie vragen we het college 
om het ecologisch bermbeheer sneller te evalueren met de 
sector (ZLTO, Treeport en Fruitport) en te kijken naar een 
werkbare oplossing. De motie werd unaniem aangenomen!

ALGEMENE LEDENVERGADERING
14 juli vond onze Algemene Ledenvergadering plaats. Na 
afloop sloot wethouder Kok aan om eens een kijkje te 
nemen bij onze vergadering en aan te horen wat er speelt 
bij ONPL. Velen van jullie waren deze avond aanwezig. 
We zijn bij ONPL heel blij met zo’n fijne, grote en vooral 
trouwe achterban!

RAADSPANEL OMGEVINGSVISIE
Deze maand in het raadspanel Omgevingsvisie lagen de 
eerste schetsen van de Zundertse Omgevingsvisie klaar. 
Tijdens het panel mochten we aangeven we of we ons 
herkenden in de thema’s en hoofdlijnen, of we de nieuwe 
opgaven onderschrijven die uit het Omgevingsvisieproces 
naar voren komen en wat we vonden van de ID-kaarten 
voor vijf gebieden. Met alle input van deze avond kan de 
gemeente, samen met BRO (advies- en ontwerpbureau), aan 
de slag om de Omgevingsvisie weer te verbeteren.

> Wethouder Kok op de algemene ledenvergadering
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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.

plaats van te moeten besparen op belangrijke zaken. Een 
voorbeeld hiervan vond ONPL het niet uitgeven van €17.500.- 
voor een onderzoek naar het efficiënter inrichten van de 
milieustraat. Hierop dienden we dan ook een motie in. In 
deze motie verzochten we om, zonder de €17.500,- uit te 
geven, met eigen ambtelijke capaciteit en groenrecycling 
bedrijven in onze eigen gemeente te bekijken of er 
mogelijkheden zijn om het groenafval (en eventueel andere 
afvalstromen) in te zamelen bij zo’n bedrijf, zodat het ook 
plaatselijk verwerkt kan worden en hierdoor de milieustraat 
efficiënter kan worden ingericht. Na een lang debat over 
alle agendapunten, veel (kritische) vragen aan het college 
en aan elkaar en na het indienen van 7 amendementen 
(waarvan er later 2 werden ingetrokken) en 1 motie, was het 
tijd voor de stemming. Door verhindering van één raadslid, 
waren we met 18 raadsleden. De 2e bestuursrapportage 
werd unaniem aangenomen. Maar bij de stemming over het 
tweede amendement dat betrekking had op de Zomernota 
werd het 9-9 en staakten de stemmen. Dit betekende dat niet 
meer over de Zomernota 2022-2025 gestemd kon worden en 
ook niet over de motie. Hiervoor moest een ander moment 
gepland worden. Dit moment werd 20 juli jl. Op die avond 
stemden we alsnog over de amendementen, de Zomernota 
2022-2025 en de motie. Van de vijf amendementen werd 
maar één amendement aangenomen, de Zomernota 2022-
2025 werd aangenomen en tot slot werd ook onze motie 
aangenomen! Zie hier alle amendementen en de motie.

ZOMERRECES
Na 20 juli was het zomerreces officieel begonnen. ONPL, 
en met name haar verkiezingscommissie, gaat zeker niet 
stilzitten tot de eerstvolgende gemeentevergadering. Maar, 
de vergaderingen in het raadhuis van de gemeente liggen wel 
even stil. Dit betekent dat er in augustus geen nieuwsbrief 
zal zijn. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne, gezonde 
zomer!
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