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RONDE 1 NOVEMBER
De ronde van 1 november werd waargenomen door Lieke en 
Marina. Voor deze ronde hadden zich diverse insprekers gemeld, 
die kwamen inspreken op het het agendapunt ‘Vaststelling 
van het bestemmingsplan Prinsenstraat Fase 3 (Tuinderij)’. In 
hun inspraak uitten zij zich over de onvrede die ze hebben als 
omwonenden over dit plan, de impact die het op hun leefgenot 
heeft en over het feit dat zij andere tekeningen hadden gezien 
dan tekeningen die wij als raad voor hadden liggen. De raad 
vond het in algemene zin een mooi plan voor Zundert, maar de 
inspraak zorgde bij de rondeleden wel voor verwarring, want 
welke tekeningen waren juist? Wat ONPL betreft stemmen we 
over de stukken die op de agenda van de ronde staan en moet 
daaraan gehouden worden. Maar om de, op z’n zachtst gezegd, 
ruis weg te nemen, zei de wethouder toe om met een toelichting 
te komen na een gesprek met de projectontwikkelaar om alle 
vragen die zowel de insprekers als de rondeleden hadden weg 
te nemen. Het stuk ging daarom met debat naar de raad. 
Hierna volgde het agendapunt ‘Afgeven definitieve Verklaring 
van geen bedenkingen Wernhoutseweg 126, De Bolle Buiken te 
Wernhout’. ONPL vindt het een mooi plan voor het dorpshart van 
Wernhout, maar bij dit stuk leek het proces belangrijker dan de 
inhoud. Er is eerder met een motie getracht de bezwaarmaker 
en de initiatiefnemer bij dit plan bij elkaar te brengen en 
hoewel de wethouder hiervoor haar best heeft gedaan en de 
motie daarmee heeft uitgevoerd, heeft het niet tot een nadere 
compromis voor dit plan geleid. Omdat niet alle partijen dat 
voldoende vonden, ging het punt met debat naar de raad. 
Tot slot stonden de punten ‘verordening nadeelcompensatie 
gemeente Zundert 2022’ en ‘verordening omgevingskwaliteit’ 
op de agenda. Deze twee punten konden na kort debat in de 
ronde, zonder debat naar de raad.

RONDE 2 NOVEMBER
De ronde van 2 november werd waargenomen door Johan en 
Bertha. Voor deze ronde hadden zich insprekers gemeld voor 
het opiniërende stuk ‘Voorkeursvolgorde Tranche Zonne-
energie’. Opiniërend wil zeggen dat de ronde geen advies hoeft 
te geven, omdat het stuk niet naar de raad gaat. Dit betekent 
dat de ronde enkel haar mening hoeft te geven. Er waren zowel 

> Lieke aan het woord tijdens de ronde.

BEGROTINGSRAAD
Op 8 november was het weer tijd voor onze jaarlijkse 
begrotingsraad. Misschien wel dé raadsvergadering van het 
jaar. Deze begon dan ook al om 18.00 uur. Voorafgaand aan 
de begrotingsraad konden alle partijen bespreekpunten 
aanleveren voor tijdens de begrotingsraad. Deze vind je hier. 
De bespreekpunten hadden vooral betrekking op de lasten 
voor onze inwoners, het armoedebeleid, investeringskeuzes 
en weerstandsvermogen, personele capaciteit en het integraal 
verkeersplan en verkeersontsluiting. Binnen de fractie hadden 
we de punten verdeeld om te bespreken, zodat iedereen 
zich goed op zijn/haar punt kon voorbereiden. Ook hadden 
we vooraf als fractie een amendement opgesteld voor deze 
raad, welke verzocht de afvalstoffenheffing te verlagen. Maar, 
omdat de wethouder aangaf tijdens de raad dat de tarieven 
onzeker zijn vanwege de nieuwe manier van afval inzamelen 
en je deze pas na één jaar echt zeker kunt hebben, dienden 
we het amendement toch niet in. Het zou immers zonde zijn 
als onze inwoners door die onzekerheden later weer bij zouden 
moeten betalen door ons amendement. Toch zaten we met die 
hoge lokale lasten in onze maag, maar OZB-verlaging had niet 
onze voorkeur, omdat we van mening zijn dat hierbij niet de 
doelgroep profiteert die het het hardste nodig heeft en omdat 
het Rijk ons ieder jaar op de OZB met 1% kort. OZB verlagen 
betekent dus dat de gemeente een stuk minder inkomsten heeft 
en daardoor onder toezicht zou kunnen komen te staan bij de 
provincie, omdat er dan minder vet op de botten is. 

Amendementen
Tijdens de bespreekpunten werden er ook een aantal 
amendementen aangekondigd. Uiteindelijk werden vijf 
amendementen ingediend. Het eerste amendement was het 
amendement ‘lokale lasten’, welke werd ingediend door 
Lokaal Perspectief, Dorpsbelangen en OPZ. Hiermee verzochten 
zij de OZB ten opzichte van 2022 met 2% te verlagen. ONPL 
stemde tegen, om de eerder genoemde reden. Toch werd het 
amendement aangenomen. Het volgende amendement was het 
amendement ‘hondenbelasting’, ingediend door de VVD. Met dit 
amendement verzochten ze de hondenbelasting per 2023 af te 
schaffen. De stemming werd 9-9, omdat er één raadslid afwezig 
was, en dus staakten de stemmen bij dit amendement. Hiermee 
kwam de vergadering abrupt tot een einde en moesten we de 
stemming de dag erna overdoen, op 9 november. Nog voordat 
er die avond opnieuw gestemd werd over het amendement, 
gaf de VVD aan het amendement in te willen trekken, omdat 
het qua kosten niet mogelijk was doordat het amendement 
‘lokale lasten’ was aangenomen. Dit amendement werd dus 

voor- als tegenstanders bij degenen die kwamen inspreken. 
ONPL is altijd voorstander van zon op dak voordat er naar zon 
op grond wordt gekeken. Andere partijen hadden behoefte aan 
meer uitleg bij dit stuk. De wethouder gaf aan dat dit punt met 
name op de agenda staat om de rondeleden mee te nemen en 
hun opmerkingen verder te verwerken in het plan. Later zal de 
raad aan zet zijn als een uitgewerkt plan zou moeten worden 
vastgesteld. Na dit punt was het punt ‘Richtlijnen begroting 
2024 gemeenschappelijke regelingen’ aan de beurt. Dit punt 
kon na kort debat, zonder debat naar de raad.

https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926218/Ronde%2001-11-2022
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926221/Ronde%2002-11-2022
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926490/Het%20Besluit%20%28Begrotingsraad%29%2008-11-2022
https://zundert.notubiz.nl/document/12014634/1/bespreekpunten%2BNetwerkbegroting%2B2023-2026
https://zundert.notubiz.nl/document/12016635/4/amendement%2BA4%2Blokale%2Blasten%2B2023,%2BNetwerkbegroting%2B2023-2026,%2BLokaal%2BPerspectief,%2BOPZ,%2BDorpsbelangen,%2Baanvaard,%2BHet%2BBesluit%2Bdd%2B08-11-2022
https://zundert.notubiz.nl/document/12018758/4/amendement%2BA6,%2BHondenbelasting%2Bafschaffen,%2BNetwerkbegroting%2B2023-2026,%2BVVD,%2Bingetrokken,%2BHet%2BBesluit%2Bdd%2B08-11-2022
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BOOMFEESTDAG
16 november vond de Nationale Boomfeestdag plaats. 
Gemeente Zundert was hierbij gastgemeente en ook ONPL was 
hierbij aanwezig. Alle kinderen van de Zundertse basisscholen 
waren uitgenodigd om bomen te planten bij Business Centre 
Treeport. Het was een prachtige dag!

Donderdag 17 november mochten raads- en burgerleden een 
werkbezoek brengen aan Saver, onze nieuwe afvalinzamelaar 
in Zundert per 2023. Anouk en Johan waren hierbij vanuit ONPL 
aanwezig en hebben een interessante, leerzame middag gehad. 
Zo zijn we weer veel te weten gekomen over dit bedrijf!

WERKBEZOEK SAVER

RAADSVERGADERING
Op de agenda van de raadsvergadering van 15 november 
stonden een viertal onderwerpen die niet in de ronde behandeld 
waren, namelijk ‘Controleprotocol en normenkader 2022’, 
‘Benoeming lid Rekenkamercommissie gemeente Zundert’, 
‘Tweede begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant’ en ‘8e wijziging gemeenschappelijke regeling 
Belastingsamenwerking West-Brabant’. Deze punten konden 
allemaal, al dan niet met kort debat, worden aangenomen 
door de raad. Hierna was het agendapunt ‘Vaststelling van 
het bestemmingsplan Prinsenstraat Fase 3 (Tuinderij)’ aan de 
beurt. Inmiddels was er een heldere toelichting gekomen vanuit 
de wethouder, die eigenlijk voor ONPL alle vragen wegnam 
op de onduidelijkheden die er waren. Wat ONPL wel nog met 
klem wilde vragen, was om met de omwonenden en met de 
eigenaar van het bedrijf van Veldstraat 14 te zoeken naar een 
passende oplossing voor hen. Ook andere partijen verzochten 
dit te doen. Uiteindelijk kon het plan, wat ONPL uiteraard in 
z’n algemeenheid al een mooi plan vond, aangenomen worden. 

> Bomen worden geplant tijdens de Boomfeestdag.

alsnog ingetrokken. Er werd vervolgd met stemming over het 
amendement ‘uitbreiding personele capaciteit’, ingediend door 
Dorpsbelangen. Met dit amendement verzochten ze aan het 
college een plan van aanpak te presenteren over de gewenste 
omvang van de ambtelijke capaciteit inclusief overhead in 
relatie tot de doelen van Zundert. Dit omdat er in 2023 een 
uitbreiding van personele capaciteit komt met 14 fte. ONPL 
kon niet voor dit amendement stemmen, want de wethouder 
had tijdens de vergadering op 8 november uitgebreid uitgelegd 
waar die 14 fte nu in zit. Daarnaast is er overal personeelstekort 
en zijn extra medewerkers meer dan welkom. Vooral op het 
gebied van dienstverlening, waar ook uitbreiding van fte’s zal 
plaatsvinden. Het amendement werd niet aangenomen. Tot slot 
werd er gestemd over amendement ‘armoedefonds Zundert’, 
ingediend door OPZ. Hiermee verzochten zij het college een 
armoedefonds in te stellen ter grootte van 250.000 euro ten 
behoeve van verenigingen en MKB’ers en dit fonds incidenteel te 
financieren vanuit de algemene reserve. ONPL kon instemmen 
met dit amendement en het amendement werd aangenomen.

Stemming over de begroting
Na het al dan niet aannemen van de amendementen, werd er 
gestemd over de begroting zelf. Deze kon unaniem worden 
aangenomen.

Moties
Tot slot werd er gestemd over de twee ingediende moties. Dit 
was als eerste de motie ‘prullenbakken’ van D66. Hiermee 
verzocht D66 het college te onderzoeken wat de beste locaties 
zijn voor het plaatsen van ‘slimme’ prullenbakken, wat de 
kosten zijn om deze te plaatsen en aan te schaffen en wat 
de kosten zouden zijn om ze te legen. ONPL kon deze motie 
steunen en de motie werd aangenomen. De tweede motie 
was de motie ‘ratio weerstandsvermogen’ van Dorpsbelangen. 
Hiermee verzochten ze het college voorstellen te doen bij de 
eerste bestuursrapportage 2023 over hoe de
ratio weerstandsvermogen voor de begroting 2024 is te 
verhogen tot 1.7 (ruim voldoende). Deze motie werd unaniem 
aangenomen. 

Tot slot stond het punt ‘Afgeven definitieve Verklaring van 
geen bedenkingen Wernhoutseweg 126, De Bolle Buiken te 
Wernhout’ op de agenda. ONPL gaf in de ronde al aan positief 
te zijn over dit plan. Sommige partijen waren het echter nog 
niet helemaal eens met het feit dat er geen compromis in dit 
plan gevonden heeft kunnen worden tussen de initiatiefnemer 
en de bezwaarmaker. Toch werd het plan door een meerderheid 
aangenomen.

Roy en Guido namen de ronde van 22 november waar. Deze begon 
met het punt ‘Extra krediet nieuwbouw St. Antoniusschool Klein 
Zundert’. Hoewel iedereen de stijgende (bouw)kosten, waar we 
vandaag de dag mee te dealen hebben, begrijpt en iedereen 
het belang van de goede tijdelijke huisvesting voor onze 
Zundertse leerlingen hoog in het vaandel heeft staan, vonden 

RONDE 22 NOVEMBER

https://www.google.com/url?q=https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926234/Het%2520Besluit%252015-11-2022&sa=D&source=docs&ust=1669127784936980&usg=AOvVaw38MIf1JO7nBg9vnYwwRfni
https://zundert.notubiz.nl/document/12016637/4/amendement%2BA9%2Buitbreiding%2Bpersonele%2Bcapaciteit,%2BNetwerkbegroting%2B2023-2026_%2BDorpsbelangen,%2Bverworpen,%2BHet%2BBesluit%2B08-11-2022
https://zundert.notubiz.nl/document/12024031/3/Amendement%2BA11%2BInstellen%2Barmoedefonds,%2BOPZ,%2Baanvaard,%2BHet%2BBesluit%2B8-11-2022
https://zundert.notubiz.nl/document/12016641/5/motie%2BM3%2BPrullenbakken,%2BNetwerkbegroting%2B2023-2026,%2BD66,%2Baanvaard,%2BHet%2BBesluit%2Bdd%2B08-11-2022
https://zundert.notubiz.nl/document/12023949/3/motie%2BM7%2Bratio%2Bweerstandsvermogen,%2BNetwerkbegroting%2B2023-2026,%2BDorpsbelangen,%2Baanvaard,%2BHet%2BBesluit%2Bdd%2B08-11-2022
https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926222/Ronde%2022-11-2022
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vele partijen het een fors bedrag en daarom belangrijk om met 
debat naar de raad te laten gaan. Na dit punt volgde het punt ‘3e 
bestuursrapportage 2022’. Iedereen was het erover eens dat er 
een mooie, positieve bestuursrapportage lag. Wel uitte de ronde 
wat zorgen over de grote investeringen die eraan gaan komen 
in onze gemeente en wat dit gaat betekenen voor de financiën 
van onze gemeente. Hoewel de grondhouding in de ronde 
grotendeels positief was, ging het punt toch met debat naar de 
raad. De vergadering werd vervolgd met het opiniërende punt 
‘Concept plan van aanpak bestuursopdracht dienstverlening’. Bij 
dit punt konden rondeleden hun bevindingen over het concept 
plan kenbaar maken, zodat de portefeuillehouder dit mee kan 
nemen bij het verder ontwikkelen van dit plan van aanpak. 
Omdat het opiniërend is en niet adviserend, komt het stuk 
niet op de agenda van de raad. Het volgende stuk, ‘Vaststellen 
speelbeleid 2022-2032’, was wel een adviserend punt. Dit punt 
kon na kort debat in de ronde, zonder debat naar de raad. Tot 
slot stond het punt ‘Gemeentelijke belastingen verordeningen 
2023’ op de agenda. Hierbij waren alle partijen in grondhouding 
positief. ONPL riep bij dit punt nog wel op eens goed te kijken 
naar de bouwlegeskosten. Deze zijn ons inziens op te trekken, 
aangezien de hele grote bouwers in onze gemeente deze nu 
niet betalen (dit is er naar schatting één per jaar). Hier wilden 
we nog even goed naar kijken en dit vergelijken met andere 
gemeenten en daarom verzochten we het punt met debat te 
behandelen in de raad.

RONDE 23 NOVEMBER
De ronde van 23 november werd waargenomen door Jos en 
Jolanda. Deze ronde was een ronde vol bestemmingsplannen. 
Maar liefst vijf bestemmingsplannen passeerden de revue die 

avond. Vier van de vijf konden na kort debat in de ronde, 
zonder debat naar de raad. Dat waren de punten ‘Vaststelling 
bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan horecabestemming 
buitengebied’, ‘Vaststelling bestemmingsplan Laguitensebaan 
Rijsbergen inclusief Beeld Kwaliteitsplan’, ‘Vaststelling 
Bestemmingsplan Hofstede aan de Dreef, Achtmaalseweg 111 
te Zundert’ en ‘Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Bredaseweg 38 te Rijsbergen’. Het enige punt dat wel met 
debat naar de raad ging dat was ‘Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Vervul 18a te Rijsbergen’. Veel partijen hadden 
nog zorgen om dit plan om verschillende redenen. De zorg bij 
ONPL zat ‘m vooral in de mogelijkheden voor de aangrenzende 
ondernemer in verband met de geldende driftzone.

Op 30 november werd er een bijeenkomst met het thema 
integriteit georganiseerd speciaal voor burgerleden. Hierbij 
waren ook geïnteresseerde raadsleden welkom en ONPL was 
dan ook goed vertegenwoordigd. In het eerste uur werden de 
aanwezigen bijgepraat door een medewerker van Taskforce RIEC 
over de gevaren en gevolgen van bestuurlijke ondermijning. 
Het tweede uur ging men in groepen uit elkaar en werd er in 
gesprek gegaan over het thema integriteit aan de hand van 
verschillende dilemma’s. Het was weer een interessante avond!

BIJEENKOMST INTEGRITEIT

> Roy en Guido namen de ronde van 22 november waar.

> Jos aan het woord tijdens de ronde.

https://zundert.notubiz.nl/vergadering/926223/Ronde%2023-11-2022

