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RONDE 2 NOVEMBER
Deze ronde werd waargenomen door Johan en Ellie. De
belangrijkste bespreekpunten waren:
• 1e Begrotingswijziging 2022 GGD West-Brabant
Deze begrotingswijziging bracht met zich mee dat Zundert
meer moest gaan betalen. Echter de oorzaken van de
begrotingswijzigingen zitten vooral in het overheidsbeleid
en dus buiten onze invloedssfeer. Het leidt tot een betere
gezondheid. Wij gingen dan ook akkoord met het voorstel om
geen zienswijze in te dienen. Deze ging zonder debat naar het
besluit.
• Gedragscode integriteit raads- en burgerleden Gemeente
Zundert 2022
Wij zijn als raad gekozen door onze inwoners en wij zijn van
mening zijn dat wij ten alle tijde voor het belang van onze
achterban op moeten kunnen komen. Deze gedragscode maakt
dat lastig en beperkt ons in onze vrijheid van meningsuiting,
welke essentieel is om mee te kunnen doen in een democratie.
Wat ons betreft mag de gedragscode van 2014 nog steeds
gehandhaafd worden en kan dit voorstel als concept bij de
nieuwe raad besproken worden. Maak dit onderdeel van het
inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden na maar 2022. En
heb een beetje vertrouwen in de integriteit van nieuwe raad.
Zij leggen straks immers allemaal de eed of de belofte af. Dit
punt ging met debat naar de raad.
• Richtlijnen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen
De Beleidsmatige richtlijnen van de Gemeenschappelijke
regelingen (GR) die opgesteld zijn konden we van harte
ondersteunen. Echter maakt ONPL zich zorgen om de GR OMWB.
Immers de ervaring leert dat deze GR steeds geneigd is zelf
hun werkzaamheden uit te breiden, zonder vraag vanuit de
deelnemende gemeentes en dat vinden wij ongewenst. Immers
de financiële consequenties komen wél bij de gemeentes
terecht. Wij opperden dus om meer scherpte hierover op te
nemen in het stuk ten aanzien van de beleidsmatige richtlijnen.
Ten slotte eist deze GR meer onderzoek van ondernemers en daar
ontvangen wij klachten over. Ten aanzien van de RAV (Regionaal
Ambulance Vervoer) zijn er goede ontwikkelingen zichtbaar, we
hameren namelijk al jaren op het halen van de aanrijtijden van
de ambulances en hier wordt nu naar gekeken. Dat is met name
belangrijk voor met name Achtmaal en Wernhout, omdat de
aanrijtijden daar vaker niet worden gehaald dan in de andere
kernen. Dit punt ging met debat naar de raad.

RONDE 3 NOVEMBER

Deze ronde werd waargenomen door Bertha en Jos. De
belangrijkste onderwerpen waren hierbij:
• Transitievisie warmte 1.0
ONPL is positief over deze visie, maar we vragen ons af of het
wel een goed idee is om van het gas te gaan. Het netwerk in
de grond wat aangelegd is voor gas kan immers goed benut
worden voor waterstof, een kansrijk initiatief. Het zou zonde
zijn als dat netwerk straks verwijderd wordt. Daarnaast wezen
we op het belang van inmenging van de agrarische sector in het
streven naar CO2-reductie.

• Vaststelling bestemmingsplan ruimte voor ruimte
vagevuurstraat 2/2a Klein Zundert
ONPL vindt dit een prima locatie voor het bouwen van een
woning. Daarnaast vinden we het een goed streven om de
woning zo dicht mogelijk aan de Vagevuurstraat te bouwen, in
overeenstemming met de wens van de omwonenden.

> Ellie die pitcht tijdens de begrotingsraad

BEGROTINGSRAAD

De begrotingsraad begon op 9 november om 18:00 uur in
het gemeentehuis. Na de financiële beschouwingen van alle
partijen kregen de wethouders het woord en in de tweede
termijn diende iedere fractie haar amendementen en moties
in. Hieronder een samenvatting van de avond:
• Het amendement wat de naam ‘krediet 30 km de Risten’
kreeg is unaniem aangenomen.
De strekking van het amendement is: Het investeringskrediet
voor 30 km/u zone Risten te Rijsbergen ten bedrage van €
250.000, naast het reeds genoemde investeringskrediet voor
het aanpassen van de Veldstraat te Zundert ten bedrage van €
300.000 in het 1e kwartaal 2022 te bespreken en vast te stellen
met apart raadsvoorstel.
• Het amendement m.b.t. afvalstoffenheffing/reinigingsrecht is
ook aangenomen. Alleen CDA en Dorpsbelangen (DB) stemden
tegen. Deze dienden we samen in met VVD, Lokaal Perspectief
(LP), OPZ en D66. Dit amendement heeft als strekking: De
extra toevoeging aan de voorziening egalisatie afvalverwerking
te beperken tot 50% zijnde € 67.500. Het hiermee andere
beschikbare deel in mindering te brengen op de opbrengst van
het vast te stellen tarief afvalstoffenheffing/ reinigingsrecht
2022, waarmee de verhoging kan worden vastgesteld op 7,5%.
• Ons amendement ‘bermbeheer’ is helaas niet aangenomen.
OPZ stemde als enige partij voor. De strekking van dit
amendement was: De €200.000 die in de begroting gereserveerd
staat voor de herinrichting van de 60 km/u zones te halveren
en de vrijgekomen € 100.000 te gebruiken om het achterstallig
onderhoud van de bermen in ons buitengebied aan te pakken.
• Ook het amendement m.b.t. de OZB dat we samen indienden
met VVD, D66 en LP haalde het helaas niet en is dus verworpen.
CDA, DB en OPZ waren tegen. Het doel van dit amendement
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was om de OZB-verhoging van 1% niet door te voeren en bij
vaststelling van het tarief 2022, 0% verhoging toe te passen,
inclusief waarde mutatie WOZ.
• Amendement ‘bestuursopdracht Zuidelijke Verkeersontsluiting’
welke we indienden met OPZ, LP en D66 heeft het helaas
niet gehaald. Strekking van het amendement was: In deze
Bestuursperiode een plan van aanpak voor te leggen aan de Raad
m.b.t. het onderzoek naar een Zuidelijke Verkeersontsluiting.
Dit uiterlijk in Q1 van 2022 het onderzoek naar een tracékeuze
voor een Zuidelijke Verkeersontsluiting op te starten en de
lobby richting de Provincie op te starten.
• De motie ‘spelen is een recht’ die we indienden met D66,
LP en CDA is aangenomen. Alleen DB stemde tegen. Doel van
dit amendement is om te onderzoeken welke aanpassingen
er gedaan kunnen worden om de toegankelijkheid (lees:
exclusiviteit) en aantrekkelijkheid van de huidige speeltuinen
te verbeteren; en burgerinitiatieven op dit vlak te omarmen en
te ondersteunen.
• De motie over een nieuwe vorm van financiering
onderwijshuisvesting die wij als ONPL samen met VVD, LP en
D66 indiende haalde het helaas niet. DB en CDA stemde tegen.
Alle stukken van deze avond inclusief alle moties en
amendementen vind je hier.

RAADSVERGADERING

De raadsvergadering vond
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1e Begrotingswijziging 2022 GGD West-Brabant: Dit punt
ging zonder debat naar de raad en werd daarmee dus unaniem
aangenomen.
Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte,
Vagevuurstraat ong. tussen 2 en 2a te Klein Zundert: Het punt
kwam met debat in de raad. Hier was een amendement gemaakt
door DB. Wij konden deze niet ondersteunen. Het amendement
werd uiteindelijk wel aangenomen. Ook het agendapunt werd
aangenomen.
Transitievisie Warmte 1.0: Wij waren nog steeds positief over
de visie met de opmerking in de ronde gedaan. Het punt werd
unaniem aangenomen.
Gedragscode integriteit raads- en burgerleden Gemeente
Zundert 2022: Hier hebben we tegen gestemd. De belangrijkste
reden is dat het ons te veel beperkt in onze vrijheid van
meningsuiting, zoals ook bij de ronde beschreven staat.
Uiteindelijk werd dit punt met 12 stemmen voor aangenomen.
Richtlijnen begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen:
Voor dit punt had ONPL een amendement gemaakt welke
unaniem aangenomen is. Strekking van het amendement was
om bij punt 4 in de beleidsmatige richtlijnen van de GR OMWB

te zin te vervangen door: “Dat de begroting wordt opgesteld
op basis van ongewijzigd beleid en er dus geen nieuwe
taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve
begroting worden opgenomen.” Ook was er bij dit punt een
amendement gemaakt voor de richtlijnen begroting 2023 GR
ISD Werkplein Hart van West-Brabant. Dit amendement regelt
dat er een onderbouwde meerjarige prognose van het aantal
bijstandsontvangers per gemeente moet komen en dat het
Werkplein aangeeft welke concrete stappen er het komend
jaar worden gezet. Deze is ook door ONPL mee ingediend en
ook unaniem aangenomen. Ook het agendapunt zelf is na het
aannemen van deze amendementen aangenomen.

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
Op maandag 22 november was er een beeldvoremende
bijeenkomst over de omgevingswet. Deze regelt o.a. dat wanneer
een ondernemer in het buitengebied uitbreidingsplannen heeft
deze ervoor moet zorgen dat er meerwaarde voor de omgeving
gerealiseerd wordt. Dus een extra kostenpost voor onze
ondernemers. Onze vraag was of dit voor alle ontwikkelingen
gaat gelden. Bijvoorbeeld ook voor ontwikkelingen binnen
de kernen of ontwikkelingen door projectontwikkelaars. Ook
staat in de omgevingsvisie een termijn voor reageren vanuit de
gemeente van 8 weken wat wij alleen maar kunnen toejuichen.
Jammer genoeg is deze niet van rechtswege geldig wanneer
gemeente niet reageert binnen deze termijn.
We werden deze avond ook bijgepraat over de stand van zaken
van de herontwikkeling cultuurcentrum de Schroef.
Wij hebben als ONPL ons college nog eens op het hart gedrukt om
bij de aanbesteding van de bouw voor onze lokale ondernemers
te kiezen. Zeker nu we zagen dat de projectmanager die
aangesteld is in Maastricht woont.

•

•

•
•
•
•

•
•

NOG WAT WEETJES:

Lieke is begin november geopereerd aan haar stembanden.
Om die reden is een aantal vergaderingen afwezig geweest
en zal ze ook in december beperkt aansluiten. Wij wensen
haar een zeer spoedig herstel!
Ook kwamen we deze maand naar buiten met het feit dat
Lieke Michielsen onze lijstrekker wordt voor de volgende
verkiezingsperiode. We zijn super trots dat ze dit voor onze
partij wil gaan doen en wensen haar heel veel succes toe.
Op 17 november was er een digitale vervolgbijeenkomst
kick-off gemeenteraadsverkiezingen. Alana en Roy hebben
hier namens onze partij aan deelgenomen.
Donderdag 18 november was er een afscheid gepland voor
Jan Jaap Rochat, de vertrekkende griffier. Helaas is deze
uitgesteld i.v.m. de huidige coronamaatregelen.
Op dinsdag 23 november woonde Ellie als fractievoorzitter
digitaal het maandelijkse presidium bij.
I.v.m. de huidige coronamaatregelen is de bijeenkomst
op Achtmaal ‘Ontdek de gemeentepolitiek in Zundert’
gecanceld, net als de bijeenkomst in Wernhout. Ook de
bijeenkomst in Klein Zundert zal komen te vervallen. Men
gaat op zoek naar een alternatief programma.
De ronde van 30 november staan Johan en Ellie ingepland.
De ronde van 1 december zal waargenomen worden door
Guido en Jos.

