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In zijn vergadering van 9 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende besluiten
genomen:
•

Bouwproject Tantes van Van Gogh kan, met aanpassingen, doorgaan
Het bouwproject ‘Tantes van Van Gogh’ kan, met een aantal aanpassingen, doorgaan. Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan een aantal bezwaren van inwoners. Het aantal aanpassingen betreft onder
andere het verlagen van de trappenhuizen en qua hoogte gelijk te maken met de bovenste verdieping van
het appartementengebouw aan de Elisabethlaan.

•

Ingestemd met een samenwerking met het Baronie Interventie Team
District De Baronie (Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Oosterhout, Zundert) kent sinds meerdere jaren een districtelijke handhaving carrousel,
beter bekend onder de naam BIT (Baronie Interventie Team). Sinds 2016 is het BIT meer gelabeld aan de
districtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er komt een projectleider namens de gezamenlijke
partners, wat is uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst. En er zijn werkafspraken in opgenomen,
waaraan de gezamenlijke partners zich conformeren.

•

Besluit genomen over de continuering van het aantal professionals in de jeugdzorg en jeugdhulp
De toegang naar jeugdhulp en jeugdzorg wordt uitgevoerd door jeugdprofessionals. In de jeugdzorgregio
West-Brabant West, waaronder Zundert valt, wordt dit uitgevoerd door Stichting Spr!ng (Spring). Elk jaar
wordt bekeken hoeveel jeugdprofessionals noodzakelijk zijn. Er is besloten om de formatie
jeugdprofessionals voor 2020 en verder vast te stellen op structureel 5,5 fte.

•

Het opleggen en/of intrekken van last onder dwangsom inzake permanente bewoning op camping
Laarse Heide te Zundert
Op camping Laarse Heide vond permanente bewoning plaats en dat is in strijd met het bestemmingsplan.
Een deel van de bewoners werd mondeling toestemming verleend om op voornoemde locatie gedurende
1 jaar te verblijven. De overige personen hebben zich hier in de loop der tijd gevestigd. Begin dit jaar
kondigde het College aan om dwangsommen op te leggen voor de betrokken personen. Een aantal
personen hebben een zienswijzen ingediend.
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