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DODENHERDENKING
Op woensdag 4 mei herdachten we de oorlogsslachtoffers van
de Tweede Wereldoorlog tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking.
Dit deden we onder andere door middel van een mis in het Van
Goghkerkje in Zundert en de twee minuten stilte in Rijsbergen.

Hierin verzochten we het RvR beleid met de gemeenteraad te
evalueren, om zo nog in 2022 een geactualiseerd beleidskader
ter besluitvorming voor te leggen. Daarnaast droegen we op
om de RvR initiatieven die voor 22 februari 2022 middels een
principeverzoek door het college in behandeling zijn genomen,
gemotiveerd en onderbouwd in planologische procedure te
brengen. Onze motie werd aangenomen!

RONDE 17 MEI

> Burgemeester Vermue geeft een toespraak tijdens Dodenherdenking.

RAADSVERGADERING 10 MEI
In de nieuwsbrief van april kon je al lezen hoe de rondes van 19
en 20 april verlopen waren. Tijdens de raadsvergadering van 10
mei stonden alle stukken ter besluitvorming op de agenda. Het
eerste punt met debat was ‘Toetreden tot Saver’. De wethouder
had op dit punt nog een aantal vragen schriftelijk beantwoord
na de ronde. Dit was voor ONPL voldoende om akkoord te gaan
met het besluit. Het agendapunt werd aangenomen. Ook de
punten ‘1e bestuursrapportage 2022’ en ‘Verlening ontheffing
woonplaatsvereiste wethouder Kok’ behoefden geen uitgebreid
debat en konden bijna direct worden aangenomen. Na deze
punten volgde een Motie vreemd aan de orde van de dag
‘Pleidooi voor expliciet strafbaarstelling psychisch geweld’,
ingediend door de VVD. Deze motie werd niet aangenomen,
omdat de andere partijen - waaronder ONPL - van mening
waren dat we hier als gemeente weinig invloed op hebben en
dit echt moet komen vanuit het Rijk. Na deze motie stond er
nog een Motie vreemd aan de orde van de dag op de agenda,
genaamd ‘Ruimte voor Ruimte’. Deze werd ingediend door
ons, ONPL, samen met VVD, OPZ en Lokaal Perspectief. Deze
dienden we in als reactie op de motie die ingediend werd
door Dorpsbelangen, CDA en D66 tijdens de raadsvergadering
van 22 februari 2022. In die motie werd verzocht geen Ruimte
voor Ruimte (hierna: RvR) plannen in procedure te nemen die
afwijken van het beleid en/of waarin meerdere RvR woningen
op locatie zijn voorzien zolang daarvoor geen passend
beleidskader is vastgesteld. ONPL waarschuwde tijdens die
raadsvergadering nog dat dat zou kunnen betekenen dat alle
ingediende principeverzoeken voor 22 februari 2022 daarmee
ook stil zouden komen te liggen. En dat gebeurde helaas ook.
Om die reden vonden wij het belangrijk daar wat tegenwicht
aan te bieden met onze Motie vreemd aan de orde van de dag.

De ronde van 17 mei werd waargenomen door Jos en Johan.
De avond startte met een inspreker die insprak over het punt
‘Stand van zaken ontwerp Risten’. Hij uitte daarbij namens alle
omwonenden zijn zorg over de verkeerssituatie bij de Risten.
ONPL herkent deze zorg en begrijpt ‘m daarom maar al te goed.
Net als alle andere partijen overigens. ONPL is van mening dat
hierbij vooral de omwonenden en gebruikers van de weg een
rol zouden kunnen spelen in het bedenken van een oplossing en
vond het belangrijk dat hier ook over nagedacht zou worden.
Andere partijen wilden het punt ook nog even aanhouden tot
de raadsvergadering en dus ging het punt met debat naar
de raad. De punten die volgden waren ‘Aanvraag suppletieuitkering NGE onderzoek’ en ‘Eerste wijziging Algemene
Subsidieverordening gemeente Zundert 2020’. Omdat beide
punten niet zo spannend waren, gingen ze allebei zonder debat
naar de raad. Het laatste punt op de agenda was ‘Verordening
bekostiging leerlingenvervoer gemeente Zundert 2022’.
Opvallend was dat op dit punt de Adviesraad Sociaal Domein
een brief had toegestuurd waarin zij haar zorgen uitte over het
nieuwe artikel in de verordening. In dat artikel wordt gesproken
over opstapplaatsen. Momenteel worden de kinderen aan huis
opgehaald, maar met dat artikel zou daar verandering in kunnen
komen. De Adviesraad Sociaal Domein schreef in haar brief dat
dit onrust creëerde bij ouders en kinderen die gebruik maken
van het leerlingenvervoer. ONPL had kennisgenomen van deze
brief en uitte in de ronde diezelfde zorg. Waarom stond dat
nieuwe artikel erin? Betekent dat dat Zundert inderdaad over wil
gaan op opstapplaatsen? De wethouder gaf aan de opstapplaats
onderdeel te willen laten blijven van de verordening om in te
kunnen spelen op eventuele negatieve ontwikkelingen in het
sociaal domein in de toekomst. Hierdoor is er de mogelijkheid
om maatregelen te kunnen nemen als dat in de toekomst nodig
blijkt te zijn. Hij zei toe voorlopig in ieder geval nog niets met
die opstapplaatsen te doen. Vanwege de gevoeligheid van het
onderwerp ging het punt met debat naar de raad.

RAADSVERGADERING 31 MEI
De raadsvergadering van 31 mei bestond uit twee delen. Het
eerste deel was het bespreken van de stukken uit de ronde
van 17 mei, het tweede deel stond in het teken van het
coalitieakkoord, de raadsbrede thema’s en de installatie van de
nieuwe wethouders. Erg bijzonder voor ONPL dus.
Tijdens het eerste deel was ‘Verordening bekostiging
leerlingenvervoer gemeente Zundert 2022’ het eerste
agendapunt met debat. Na kort debat kon dit punt alsnog unaniem
aangenomen worden. Het agendapunt wat volgde, ‘Stand van
zaken ontwerp Risten’, zorgde voor meer debat. Zowel de
partijen ONPL, D66 en CDA als de partijen VVD, Dorpsbelangen
en Lokaal Perspectief dienden hierbij een amendement in.
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Daarnaast dienden wij samen met D66 en CDA ook een motie
in. Eigenlijk hadden de amendementen en onze motie een
soortgelijke wens, alleen werd in ons amendement en de motie,
die we beide indienden met D66 en CDA, een streefdatum
vermeld. Daarnaast wilden wij twee zaken loskoppelen: we
wilden door middel van het amendement op korte termijn focus
op de Risten en aan de hand van de motie verzochten we een
integraal verkeersonderzoek op te starten voor Rijsbergen. Ook
verzochten we in het amendement om bij het vinden van een
oplossing ook vooral in gesprek te gaan met zowel omwonenden
als gebruikers van de weg. De andere drie partijen wilden met
hun amendement voor 1 januari 2023 een lange termijn plan
opstellen (inclusief mogelijkheden van een Randweg) voor de
verkeersafwikkeling rond Rijsbergen. Naarmate de vergadering
vorderde, trokken VVD, Dorpsbelangen en Lokaal Perspectief
hun amendement in en werd ons amendement en de motie
aangenomen.
Na deze vergadering volgde een pauze van 15 minuten,
waarna we verder gingen met het tweede gedeelte van de
raadsvergadering. We startten met de behandeling van het
coalitieakkoord ‘Realistisch en samen vooruit’. Opgesteld door
ONPL, CDA en D66. Na een korte toelichting van fractievoorzitter
Lieke, mochten andere partijen reageren op het stuk. Zij
hebben verschillende vragen gesteld en hun meningen gegeven.
De vragen hebben ONPL, CDA en D66 zo goed als mogelijk
proberen te antwoorden. Alleen de nieuwe coalitie stemde voor
het stuk en dus werd het akkoord met 11 stemmen voor en
7 stemmen tegen aangenomen (er was één raadslid afwezig).
Hierna volgden de raadsbrede thema’s. Hoewel het zeker
welkom was, bleef een debat uit. De thema’s werden wederom
met 11 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Hierna
werd er gestemd over de wethouders. Ralph Bogers, Ellie KoolsHereijgers (beiden ONPL), Twan Zopfi (CDA) en Judith Kuijpers
(D66) werden voorgedragen als wethouders. Allen hadden ze
genoeg stemmen om benoemd te worden tot wethouder en
dus werden ze direct geïnstalleerd. Wij feliciteren de vier
wethouders van harte en wensen hen veel plezier en succes in
dit bijzondere ambt! En in het speciaal zijn we natuurlijk super
trots op onze eigen Ralph en Ellie!
Nu Ellie wethouder is, betekent dat dat er een nieuw raadslid
voor ONPL geïnstalleerd moest worden. Daarom werd Anouk
Christianen-Vriens, onze nummer 6 van de lijst, dezelfde avond
nog geïnstalleerd als raadslid voor ONPL. Gefeliciteerd Anouk,
wij zijn trots op jou!

> Het nieuwe college van B&W. V.l.n.r.: wethouder Kools-Hereijgers,
wethouder Bogers, burgemeester Vermue, wethouder Zopfi, wethouder
Kuijpers & gemeentesecretaris Compagne. - Foto: Photosandfeelings

> Anouk wordt geïnstalleerd als raadslid.

STARTPROGRAMMA’S
Net als vier jaar geleden werden er ook dit jaar na de
verkiezingen
startprogramma’s
georganiseerd.
Deze
startprogramma’s zijn speciaal voor nieuwe raads- en
burgerleden om ze op weg te helpen in hun rol en positie als
raads- of burgerlid en ze de nodige basiskennis op te laten doen
over verschillende beleidsonderwerpen en actuele dossiers.
Uiteraard mochten ervaren raads- en burgerleden hierbij ook
aansluiten. De startprogramma’s gingen over maatschappelijk
vastgoed, verschillende actuele dossiers, de omgevingswet,
Vitaal Buitengebied en het thema wonen. Op 8 juni volgt nog
een startprogramma over het sociaal domein en duurzaamheid.

> ONPL goed vertegenwoordigd tijdens het startprogramma.

