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In zijn vergadering van 6 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende besluiten
genomen:


Kennisnemen van het rapport ‘Evaluatie programma (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant’
Er is een evaluatie uitgevoerd naar het project ‘(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant’. Met het project wilde
de provincie Noord-Brabant een discussie starten over de toekomstbestendigheid van Brabantse
gemeenten. Uit de evaluatie blijkt dat gemeenten tevreden zijn over hun eigen bestuurskracht, en hadden
zij van de provincie een meer samenwerkende houding verwacht. Het evaluatierapport geeft een aantal
bouwstenen om de lokale bestuurskracht verder te versterken en vooruit te blikken op de toekomst.



Kennisnemen van de financiële producten van de Regio West-Brabant
Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant heeft de jaarrekening 2018, de bestemming van het
jaarrekeningresultaat 2018, de begroting 2020, het Actieprogramma 2019-2023, de 1e
bestuursrapportage 2019, en de door het Strategisch Beraad voorgestelde reactie op de zienswijzen,
vastgesteld. De colleges en raden van de West-Brabantse gemeenten zijn hierover geïnformeerd.



Instemmen met de voorgestelde afspraken met de exploitant van De Schroef
De gemeente hecht grote waarde aan het laagdrempelig beschikbaar stellen van een
gemeenschapsvoorziening waar ontmoetingen, het beschikbaar stellen van faciliteiten voor de
plaatselijke verenigingen en het organiseren van sociaal-culturele activiteiten centraal staan. Sinds het
najaar van 2018 wordt de gemeenschapsvoorziening De Schroef, (voormalig CCZ in Zundert),
geëxploiteerd door derden. Met de exploitant zijn afspraken gemaakt over huur en exploitatie voor de
periode van 1 juli tot en met 31 december 2019. De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst. De
uitgangspunten voor de periode vanaf 2020 worden later dit jaar vastgesteld.



Vaststellen van het bestemmingsplan Ettenseweg 103 te Rijsbergen
Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan Ettenseweg 103 te Rijsbergen
ongewijzigd vast te stellen. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft in de afgelopen maanden ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht, zodat het nu door de raad ongewijzigd kan worden
vastgesteld. Het plan voorziet in de wijziging van de bestemming Agrarisch-agrarisch bouwvlak naar de
bestemming Wonen.



Beantwoorden van de raadsvraag ‘maatschappelijk vastgoed’ van Lokaal Perspectief
In juni is de gemeenteraad geïnformeerd over de financieringsscenario’s van het maatschappelijk
vastgoed. Lokaal Perspectief geeft aan hier graag in mee te blijven denken en heeft gevraagd om een
financieel overzicht. De te verstrekken informatie betreft geen nieuwe gegevens voor de raad, maar biedt
wel overzicht.



De Raad voorstellen om de 2e bestuursrapportage 2019 vast te stellen
De 2e bestuursrapportage geeft inzicht in de stand van zaken ten aanzien van de realisatie t/m juni ten
opzichte van de 1e bestuursrapportage en de begroting.

