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OPENBARE RAADSBIJEENKOMST 
Op 5 april was er een openbare raadsbijeenkomst gepland 
met alle zeven partijen. Tijdens deze bijeenkomst lichtte 
informateur David Bömer zijn advies toe. Daarna was er voor 
alle partijen ruimte om te vragen te stellen en te reageren op 
het advies. Het advies lees je hier.

ONPL START EERSTE GESPREKKEN MET CDA 
EN D66
“ONPL heeft donderdag 7 april aan alle partijen kenbaar 
gemaakt de eerste formatiegesprekken te gaan voeren met de 
partijen CDA en D66. Hierbij zal David Bömer, die eerder al 
gekozen werd als informateur, de gesprekken gaan leiden als 
formateur.” Lees het hele nieuwsbericht hier.

RONDE 20 APRIL
Op 20 april werd de ronde waargenomen door Roy en Guido. 
De avond begon met maar liefst zes insprekers. Allen op 
verschillende onderwerpen, raadsmededelingen of ingekomen 
stukken. Het agendapunt ‘Vaststelling bestemmingsplan Hoek 
Luitertweg-Heischoorstraat’ werd naar voren gehaald, omdat 
twee insprekers met hun inspraak dat punt raakten. We waren 
positief over dit punt, maar we uitten wel onze zorgen over 
wettelijke bepaling van de driftzone, die staat niet helemaal 
duidelijk omschreven. Het zou echt spijtig zijn als daar later 
problemen door komen, bij dit plan maar ook bij toekomstige 
andere plannen. Na beantwoording van de wethouder, die aangaf 
te denken dat hier, op dit punt, een goede maatwerkafspraak 
lag met een houdbare oplossing, ging het punt zonder debat 
naar de raad. Net als het punt wat daarna volgde, namelijk 
‘Aanbevelingen onderzoek rekenkamercommissie naar 
majeure projecten’. De avond werd afgesloten met het 
punt ‘Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders 
Gemeente Zundert 2022’. Ook dat punt ging zonder debat naar 
de raad, want iedereen was unaniem positief.

LINTJESREGEN
Op 26 april zijn, tijdens de lintjesregen in gemeente Zundert, 
Johan van Bergen, Cor Roelands-Backx, Ton Franken en Gidie 
Winkenius benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. ONPL 
feliciteert deze vier kanjers van harte!

STARTPROGRAMMA RAADSLEDEN
Net als vier jaar geleden na de verkiezingen was er ook dit 
keer een startprogramma beschikbaar voor nieuwe raads(- en 
burger)leden na de verkiezingen. Deze begon met een volledige 
dag op zaterdag 2 april. Deze dag was vooral bedoeld om kennis 
te maken met elkaar. Dit werd opgevolgd door twee avonden 
op woensdag 6 en woensdag 13 april. 6 april stond in het teken 
van de proloog. 13 april stond in het teken van kennismaking 
met de rekenkamercommissie, informatieveiligheid en privacy 
en instrumenten van het raadslid.

RAADSVERGADERING
12 april vond de raadsvergadering plaats. Dit was geen gewone 
raadsvergadering, maar een hele bijzondere. Deze avond 
werden namelijk alle burgerleden geïnstalleerd. Voor ONPL 
zijn dat Bertha Antonissen-Vis, Remco Damen, Guido Verheyen, 
Piet Daamen, Jolanda Vermeeren-Frijters en Marina Hereijgers-
Zagers. Een mooi aantal, waar we ontzettend blij mee zijn. Ook 
werden deze avond de verschillende commissies benoemd. In 
de komende raadsperiode zal Johan zich in gaan zetten bij de 
werkgeverscommissie en Roy bij de rekenkamercommissie. Dit 
doen zij samen met andere raadsleden.

RONDE 19 APRIL
De ronde van 19 april werd waargenomen door Johan en Remco. 
Jos zat deze ronde voor als rondevoorzitter. Johan maakte eerst 
een opmerking over een raadsmededeling. Er zat namelijk 
een raadsmededeling tussen waarin stond “Door vaststelling 
van de Visie Zonne-energie biedt Zundert voor maximaal 9 
MW ruimte voor initiatieven op de grond.” Hier schrokken we 
van, want ONPL is voorstander van zon op dak in plaats van 
zon op grond. We dienden hier zelfs een motie en amendement 
voor in in de afgelopen vier jaar. In dat amendement stond 
dat ieder voorstel voor zonne-energie op grond langs de raad 
moet. Gelukkig stelde wethouder De Beer ons gerust, door te 
bevestigen dat dit te allen tijde ook zal gebeuren. Het eerste 
inhoudelijke agendapunt na de raadsmededelingen was het 
punt ‘Burgerinitiatief Multifunctioneel Terrein Achtmaal’. 
Iedereen vindt dit een mooi initiatief en kijkt uit naar de 
uitwerking van dit plan. Hierna volgde het punt ‘Toetreden tot 
Saver’. Hier waren de partijen wat kritischer op. ONPL begreep 
bijvoorbeeld de argumentatie, maar we hadden ook vragen 
over de exploitatie van de milieustraat. Want, worden we niet 
te afhankelijk van Saver en is er nog wel marktwerking als er 
voor gekozen wordt om daar meer zaken te gaan beleggen? Hoe 
gaan we de winst omzetten, naar betere dienstverlening of 
naar dividend? En we kopen gewone aandelen, maar wat is het 
maximale risico als er iets mis gaat? Kortom, we zijn overwegend 
positief, maar hebben meer verduidelijking nodig en daarom 
gaat het met debat naar de raad. Het laatste agendapunt was 
‘1e bestuursrapportage 2022’. Hierbij hebben we ons op een 
paar punten wat kritisch geuit, maar over het algemeen konden 
we deze bestuursrapportage wel volgen. Vanuit andere partijen 
waren er ook vragen. Het punt ging met debat naar de raad.

> Onze burgerleden

https://zundert.notubiz.nl/document/11373946/1/20220404+Advies+informateur+Zundert
https://www.internetbode.nl/regio/zundert/359902/onpl-voert-eerste-formatiegesprekken-met-cda-en-d66
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926206/Ronde%2020-04-2022

