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BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
Op woensdagavond 2 juni stond er weer een beeldvormende
raadsbijeenkomst gepland. Dit keer ging de bijeenkomst
over het inzamelbeleid huishoudelijk afval en de participatie
en adviesrecht in de omgevingswet. Uit het inzamelbeleid
huishoudelijk afval bleek dat er in de gemeente Zundert
al heel goed omgegaan wordt met afval: we scheiden ons
afval goed en zijn veelvuldig naar de milieustraat gereden
het afgelopen jaar. Wel is er nog een slag te slaan wat
betreft het GFT-afval en de luiers. 30% van de blauwe
zakken bestaat namelijk uit GFT-afval en maar liefst 22%
uit luiers. En dat terwijl we een GFT-container hebben en
een inzamelpunt voor luiers in de milieustraat. Ook bleek
dat de meeste Zundertse inwoners niet altijd tevreden zijn
over de zakken voor het restafval en het plastic afval: deze
stinken en scheuren snel. Alle input van deze avond en de
resultaten van de inwonersenquête neemt de gemeente
mee om het inzamelbeleid te verbeteren. Bij de participatie
en het adviesrecht in de omgevingswet werd dit keer de
gehele raad (dus niet alleen het panel omgevingsvisie) op
de hoogte gebracht van de nieuwe term adviesrecht en wat
dit nu precies inhield. Daarnaast werd opgehaald hoe de
raads- en burgerleden tegenover participatie bij bepaalde
projecten stonden. Een lange, maar interessante avond!

tegen aangenomen en dus zal er tweelaags gebouwd worden.
Het laatste agendapunt was ‘Motie Vreemd aan de Orde van
de Dag Borstonderzoek Vrouwen’. Ook dit werd al benoemd
in onze vorige nieuwsbrief. Omdat deze motie door onze
gehele raad werd ingediend, hebben we er geen debat over
gevoerd en werd de motie gelijk aangenomen.

INFORMATIEVE BIJEENKOMST
Na afloop van de raadsvergadering vond op diezelfde 8
juni nog een informatieve bijeenkomst plaats. Tijdens
deze bijeenkomst kregen we tussentijdse informatie ter
voorbereiding op de zomernota 2022-2025, welke 13 juli aan
bod zal komen in een raadsvergadering. Hier werd duidelijk
dat het de bedoeling is dat wij als raad lijstjes moeten
maken met wat eventueel geschrapt kan worden om geld
te besparen. Een hele moeilijke klus als je het ons vraagt!

TECHNISCHE AVOND

Tijdens de ronde vergadering van 23 juni stond de
Jaarrekening 2020 geagendeerd. Omdat deze jaarrekening
vaak vele (technische) vragen oproept, wordt er altijd in
aanloop naar die ronde vergadering een technische avond
gepland. Dit keer vond deze plaats op maandagavond 7 juni.
We konden al onze vragen stellen aan Adriaan Liebregts die
concerncontroller en organisatiecoach is bij de gemeente
Zundert en aan Diana Oostvogels, die coördinator financiën
is. Daarnaast kregen we een verhelderende presentatie.

RAADSVERGADERING
Op dinsdag 8 juni vond de raadsvergadering plaats. De
avond werd afgetrapt met het onderwerp ‘Grondhouding
t.a.v. het al dan niet opstarten van beleidsontwikkeling
voor kansspelen’. Hier waren de meeste partijen tijdens
de ronde al kritisch over. Een enkele partij was positief.
Alle partijen zagen ook wel de (economische) voordelen van
kansspelen, maar de meeste partijen - waaronder ONPL zagen vooral meer na- dan voordelen. Om die reden werd
het stuk verworpen. Er zal dus geen beleidsontwikkeling
voor kansspelen worden opgestart in Zundert. De avond
vervolgde met het punt ‘Beschikbaar stellen krediet
nieuwbouw IKC Klein Zundert, voteren extra krediet,
inclusief kosten sloop en bouwrijp maken’. In de vorige
nieuwsbrief schreven we al dat er extra krediet nodig was
voor o.a. het bouwen in 1,5-laags. Met tweelaags bouwen,
zouden we ruim €200.000 besparen. ONPL heeft daarom na
de ronde vergadering een amendement opgesteld om het
plan te wijzigen in tweelaags bouwen en daarmee dus ruim
twee ton te besparen. CDA schreef hierna een amendement
dat zoveel op die van ons leek, dat we de keuze hebben
moeten maken om bij hun amendement aan te sluiten. Dit
amendement werd met 15 stemmen voor en 4 stemmen

> Ronde vergadering 22 juni

RONDE 22 JUNI
De ronde van 22 juni werd waargenomen door Lieke en
Guido. Jos was hierbij rondevoorzitter. De vergadering
begon met een inspraakreactie van Tom Gerrits. Hij sprak in
op het ingekomen stuk ‘reactie krantenartikel Aan de Risten
vliegen de steentjes rond de oren’. Met zijn inspraakreactie
zette hij de reactie op het krantenartikel kracht bij: “een
(permanente) omleiding langs de Watermolenstraat in
Rijsbergen is geen optie,” zei hij. Wij hebben aangegeven bij
de wethouder graag te horen wat hij hier eventueel mee gaat
doen. De avond vervolgde met het onderwerp ‘Beleidsplan
Inburgering’. Hier hebben we het in november 2020 ook al
eens over gehad. Zundert gaat voor dit beleidsplan optrekken
met de De6-gemeenten. ONPL vindt dit een goed idee, omdat
het niet alleen efficiënt is, maar ook nog kosten bespaart. De
andere onderwerpen waren ‘Zienswijze ontwerpbegroting
2022 GR Werkvoorzieningsschap West-Noord-Brabant (WVS
groep)’, ‘Jaarrekening 2020 en begroting 2022 GR Regionaal
Bureau Leren (RBL) West Brabant’, ‘10 Jaarrekening 2020
en zienswijze programmabegroting 2022 Werkplein Hart
van West-Brabant’, ‘Jaarrekening 2020 en begroting 2022
Regionale AmbulanceVoorziening’ en ‘Beleidsbegroting
2022 en jaarrekening 2022 GGD WestBrabant’. Hiervan
ging alleen het onderwerp m.b.t. de Jaarrekening en de
zienswijze Werkplein Hart van West-Brabant met debat naar
de raad, omdat er nog een verscherping in de zienswijze
wordt aangebracht.
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Op 23 juni werd de ronde waargenomen door Jos en Marina.
Er stonden twee punten op de agenda om te bespreken. Het
eerste punt was ‘Jaarstukken 2020 Gemeente Zundert’. Over
deze Jaarstukken gaf ONPL aan dat het jammer is dat we
afsluiten met een negatief resultaat, maar dat dit negatieve
resultaat wel te verantwoorden is. Ook gaven we aan dat
we ons zorgen maken over de toegenomen kosten voor
afvalverwerking en uiteraard ook over de hoge woonlasten
in Zundert. Over het algemeen was de ronde positief, maar
het punt ging toch met debat naar de raad. Op deze manier
hebben de leden de tijd om de accountantsverklaring
nog even goed door te nemen (deze was namelijk erg
laat toegevoegd aan de stukken, waardoor er nauwelijks
voorbereidingstijd was). Na dit punt stond de informerende
presentatie ‘bureau studie bedrijventerreinen’ op de
agenda. Hierbij gaf ONPL aan dat er vooruit gezien moet
worden op de hoeveelheid ruimte die er is voor bedrijven,
omdat veel (met name) grote bedrijven uit onze gemeente
vertrekken o.a. door gebrek aan ruimte. Daarnaast haalden
we ook nog even onze motie aan toen het ging over de
stelling ‘Verduurzaming is een must voor de toekomst van
onze bedrijventerreinen en een gezamenlijke opgave van
overheid en het bedrijfsleven’. Jos merkte hierbij terecht
op dat als de overheid met subsidies zou komen voor zon
op dak, het voor bedrijven aantrekkelijker is om daar ook
daadwerkelijk in te investeren. Dit onderwerp was puur
informerend en dus gaat het niet mee naar de raad.

niet. De lasten veranderen hierdoor niet. Er ontstaat wel
investeringsruimte op andere onderdelen. En met name
dat laatste klinkt uiteraard heel aantrekkelijk. Om te
zoeken naar deze alternatieve financiering is de gemeente
in gesprek gegaan met de schoolbesturen, waarna de
gemeente uiteindelijk een hoofdlijnennotitie en een
eindrapportage heeft opgesteld. Op de hoofdlijnennotitie
zijn vanuit de verschillende schoolbesturen reacties
gekomen. Hierin schrijven zij allemaal teleurgesteld te
zijn in de hoofdlijnennotitie en het feit dat er een stroeve
samenwerking was met de gemeente. De gemeente nam op
haar beurt in het raadsbesluit het beslispunt ‘nu geen vervolg
te geven aan overleg met de schoolbesturen om nader tot
elkaar te komen’ op. Uiteraard was ONPL, en gelukkig ook
vele andere partijen, het daar niet mee eens. Of zoals Ellie
zei: “Het ijzer moet gesmeden worden wanneer het heet is,
als we nu stoppen met de gesprekken met de schoolbesturen
over deze alternatieve financiering, bereiken we niets meer.
Je moet het ijzer nu vooral niet in koud water gooien.”
Omdat het punt voor veel ophef zorgde, gaat het met debat
naar de raad. Na dit punt volgden de punten ‘Jaarrekening
2020, begroting 2022 en wijziging GR Veiligheidsregio
Midden en West-Brabant’, ‘Jaarrekening 2020 en begroting
2022 Regio West-Brabant’, ‘Ontwerp Begroting OMWB 2022
en jaarrekening 2020’, ‘Jaarstukken 2020 en begroting 2022
Gemeenschappelijke Regeling Nazorg gesloten Stortplaatsen
Bavel-D’, ‘Begroting 2022 en jaarstukken 2020 West-Brabants
Archief’ en ‘Jaarstukken 2020 en programmabegroting
2022 van de Belastingsamenwerking West Brabant (BWB)’.
Al deze punten konden na een kort debat en de nodige
aandachtspunten zonder debat naar de raad.

KICK-OFF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Het lijkt nog vroeg, maar bij ONPL zijn we al een aantal
weken druk bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van
2022. En we zijn niet de enige, want op 30 juni vond er
een officiële Kick-off gemeenteraadsverkiezingen plaats in
het raadshuis van gemeente Zundert. Alle besturen van de
huidige partijen waren vertegenwoordigd om alvast uitleg te
krijgen over het proces van de verkiezingen in 2022.
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RONDE VERBONDEN PARTIJEN
In juni waren er niet twee, maar drie ronde vergaderingen.
De derde ronde vergadering vond plaats op 29 juni en stond
voornamelijk in het teken van Verbonden Partijen. Deze
ronde werd waargenomen door Ellie en Lieke. Het eerste
inhoudelijke vergaderpunt was ‘Vaststellen eindrapportage
individuele
doordecentralisatie
onderwijshuisvesting’.
Weliswaar geen Verbonden Partij, maar wel erg
belangrijk voor Zundert. In ons politiek akkoord staat
beschreven dat er voor bijvoorbeeld de scholen naar
alternatieve financieringsmogelijkheden moet worden
gezocht. Zoals bijvoorbeeld innovatieve financieringsen beheerconcepten. Deze financieringsvormen brengen
alle beschikbare geldstromen samen maar beïnvloeden de
financiële kengetallen zoals schuldquote en solvabiliteit

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.

