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Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden 

plaatsen wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst 

van het college van B&W staat een week later op de website www.zundert.raadsinformatie.nl. 

 

Op dinsdag 30 augustus 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

Bekrachtigt het ‘Bijzonder mandaatbesluit wegslepen voertuigen Bloemencorso 2022’. 

Voor het evenement Bloemencorso zijn verschillende verkeersmaatregelen genomen, waaronder 

parkeerverboden. Deze parkeerverboden worden ingesteld om de bereikbaarheid van de hulpdiensten te 

waarborgen. De toezichthouders van gemeente Zundert krijgen in de periode van zondag 28 augustus 

2022 tot en met woensdag 7 september 2022 het mandaat om voertuigen weg te slepen waar ze niet 

horen te staan.  

 

Sluit het convenant warme overdracht schulden tussen gemeente Zundert en de Sociale 

Verzekeringsbank (SVB) af 

Gemeente Zundert is aangesloten bij het landelijk convenant Vroegsignalering. Onder het landelijk 

convenant melden aangesloten landelijke signaalpartners maandelijks betaalachterstanden. Door de 

aanpak Vroeg Erop af krijgen inwoners in een vroeg stadium een hulpaanbod om daarmee een grotere 

schuldenproblematiek te voorkomen. Met het convenant van SVB kan de SVB een rol spelen in het 

signaleren en doorverwijzen bij (vermoedens van) financiële problematiek 

 

Stemt in met het aanbesteden van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) in De5 

verband, in gezamenlijkheid met de gemeenten Halderberge, Rucphen, Moerdijk en Etten-Leur 

De overeenkomst voor onafhankelijke cliënt ondersteuning loopt af per 31 december 2022. Het bieden 

van een mogelijkheid tot onafhankelijke cliënt ondersteuning is een wettelijk verplichte taak voor de 

gemeenten in de Wmo. Daarom doen we een nieuwe aanbesteding, zodat we per 1 januari 2023 de 

Onafhankelijke Clientondersteuning kunnen blijven bieden.  

 

Stemt in met de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19) 2021 en 2022 en 

delegeert de uitvoering ervan aan het college van de gemeente Roosendaal. 

Het samenwerkingsverband de 9 Gemeenten hebben middelen ontvangen voor de compensatie van 

meerkosten van zorgaanbieders door de coronacrisis. Door in te stemmen met de Nadere regel zorgen 

we ervoor dat de zorglevering aan onze inwoners veilig kan doorgaan. Tegelijkertijd is er aandacht voor 

de financiële druk op de budgetten bij gemeenten. De uitvoering wordt gedelegeerd aan gemeente 

Roosendaal vanwege efficiëntie van de uitvoering.  

 

Stelt de raad voor om het Lokaal Jeugdbeleid 2023-2026 vast te stellen 

Een klein gedeelte van de jongeren in gemeente Zundert kan ondersteuning gebruiken. Hoe we deze 

jongeren ondersteunen staat in het Lokaal Jeugdbeleid beschreven. Dit is tot stand gekomen met onze 

maatschappelijke partners, ervaringsdeskundigen en collega’s. Drie thema’s staan centraal: het 

stimuleren van sociale contacten, vergroten van de weerbaarheid, inzetten op normalisering. 
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Stelt de eerste wijziging mandaatbesluit uitvoering taken sociaal domein Etten-Leur 2020 

vast. 

Voor een efficiënte en snelle verwerking van taken en verantwoordelijkheden uit de Jeugdwet is het 

noodzakelijk om diverse bevoegdheden te mandateren. Daarom krijgt het college van gemeente Etten-

Leur met dit besluit een uitgebreider mandaat voor vrijwillig gesloten plaatsing van jeugdigen in het 

geval van een crisis in en buiten kantoortijden.  

  

Geeft Saver N.V. de opdracht voor het uitgeven van mini-containers voor het restafval  

De afvalinzameling wordt in fases gewijzigd in Zundert. We zetten een nieuwe stap in deze wijziging door 

het uitgeven van de mini-containers. 

 

 


