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RAADSVERGADERING
Op 6 december vond de laatste raadsvergadering van 
2022 plaats. Hierin werden de onderwerpen uit de rondes 
van 22 en 23 november behandeld, waarover al te lezen 
was in de vorige nieuwsbrief. Een aantal onderwerpen 
kon tijdens de ronde al op een unaniem positief advies 
rekenen, waardoor deze onderwerpen ‘zonder debat’ op 
de agenda stonden. Het eerste punt met debat, was het 
punt ‘Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Vervul 
18a te Rijsbergen’. Als fractie hebben we geworsteld 
met dit voorstel, omdat het een beladen locatie is met 
een hele historie. Toch zagen we ook meerwaarde voor 
de omgeving in dit plan. Het levert kwaliteitsverbetering 
voor de omgeving op. Daarnaast past het plan in de 
provinciale regelgeving. Waar we nog wel mee zaten, 
zijn de mogelijkheden voor de aangrenzende ondernemer 
in verband met de driftzone. Om dat te proberen op 
te vangen, dienden we een amendement in. Hierin 
stelden we voor de beslissing aan te passen, zodat het 
voorgenomen vanggewas (de haag) niet minimaal 1 meter 
hoog moet zijn, maar minimaal 2,5 meter. Zowel het 
amendement als het raadsvoorstel werd aangenomen.

Tijdens dezelfde raadsvergadering werd ook het punt 
‘Extra krediet nieuwbouw St. Antoniusschool Klein 
Zundert’ behandeld. Tijdens de ronde waren hier 
verschillende partijen best kritisch over, met name 
omdat er geen alternatieven waren voorgesteld. Al met 
al begrijpen alle partijen de gestegen bouwkosten en 
vindt iedereen het bouwen van een nieuwe school en 
bijbehorende (goede) tijdelijke huisvesting ontzettend 
belangrijk. Het punt werd dus aangenomen.

Ten slotte werden de punten ‘Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Zundert 2023’, 
‘Vierde wijziging Algemene plaatselijke verordening 
gemeente Zundert 2020’, ‘3e bestuursrapportage 2022’ 
en ‘Gemeentelijke belastingverordeningen Zundert 
2023’ na kort debat ook aangenomen. De agendapunten 
die werden vastgesteld zonder debat, waren de punten: 
‘Vaststellen speelbeleid 2022-2032’, ‘Ongewijzigde 
vaststelling bestemmingsplan “Bredaseweg 38 te 
Rijsbergen”’, ‘5 Vaststelling Bestemmingsplan Hofstede 
aan de Dreef, Achtmaalseweg 111 te Zundert’ en 
‘Vatstelling bestemmingsplan Laguitensebaan Rijsbergen 
(inclusief Beeld Kwaliteitsplan)’.

TRAINING MOTIES EN AMENDEMENTEN
Op 14 december had onze griffier Mark een training 
moties en amendementen voor ons in petto. Sinds kort 
werken we namelijk met een vereenvoudigd sjabloon 
voor beide documenten, zodat we hopelijk steeds beter 
leesbare amendementen en moties op gaan stellen in 
duidelijke taal. Het is natuurlijk geen geheim dat de 
politiek daar niet altijd heel goed in is, zo ook in Zundert. 
Het sjabloon is hier een goed hulpmiddel voor, maar een 
training hoe deze dan ook begrijpelijk in te vullen, is 
nooit een overbodige luxe en onder het mom ‘je bent 
nooit uitgeleerd’ waren er daarom ook best wat raads- en 
burgerleden die nieuwsgierig waren naar deze training. 
Aan de hand van een casus gingen we zelf actief aan de 
slag met handige tips en tricks. Het was een leerzame 
training, die hopelijk zijn vruchten afwerpt tijdens de 
raadsvergaderingen!

BEELDVORMENDE RAADSBIJEENKOMST
Dinsdag 13 december stond er een beeldvormende 
raadsbijeenkomst gepland. Hier werden de onderwerpen 
‘Woonbeleid Buitengebied’, ‘Ruimtelijke dilemma’s van 
Woonbeleid Buitengebied’ en ‘Noodfondsen’ behandeld. 
Tijdens deze avond werden we door ambtenaren en 
wethouders meegenomen in de onderwerpen, maar ook 
als raads- en burgerleden gingen we de gesprekken samen 
aan. Het was een interessante en vruchtbare avond!

> Anouk en Johan bij de training moties en amendementen.
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