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In zijn vergadering van dinsdag 11 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende
besluiten genomen:
■ De Raad voorstellen kennis te nemen van het beleid 2019-2023 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Elke veiligheidsregio in Nederland stelt eens in de vier jaar een beleidsplan met regionaal risicoprofiel vast. De
aanvullende stukken zijn: beleidsplan MOTO 2019-2023, brandrisicoprofiel 2019-2023 en het dekkings- en
spreidingsplan brandweer 2019-2023. Op 30 januari heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant dit beleid voorlopig vastgesteld.
■ Vaststellen van de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Zundert 2019
Via de Wet maatschappelijke ondersteuning kan de gemeente zorg op maat bieden aan inwoners die dat nodig
hebben. De kaders zijn vastgesteld in een verordening en in de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
2018. De beleidsregels 2018 moeten geactualiseerd worden, omdat er veranderingen zijn in het beleid voor
persoonsgebonden budget.
■ Deelnemen aan de regionale aanbesteding kredietbank en schuldhulpverlening
De Kredietbank West-Brabant (KWB) voert een deel van de gemeentelijke schuldhulpverlening uit voor de De6
gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, en Zundert). Het stoppen van de KWB
biedt de mogelijkheid om te bekijken of dit deel van de schuldhulpverlening anders ingevuld kan worden.
Hiervoor zijn verschillende marktpartijen beschikbaar. Hier is een Europese aanbesteding voor nodig.
■ Wijzigen bestemming Mereltjesstraat 4 te Wernhout
Voor deze locatie is een verzoek ingediend om het bestemmingsplan te wijzigen van ‘agrarisch‘ naar ‘wonen’.
■ Het aanschaffen van slimme evenementenkasten
Evenementenkasten worden gebruikt voor het aanbieden van stroom bij markten en evenementen. De
evenementenkasten van de gemeente Zundert zijn aan vervanging toe. Door te investeren in een nieuw
systeem van ‘slimme’ kasten, is het mogelijk om de energiekosten rechtstreeks te verrekenen aan de gebruiker.
■ Het verkopen van de groenstrook naast Achtmaalseweg 26 te Zundert
Bewoners van de Achtmaalseweg 26 te Zundert hebben verzocht om een deel van de groenstrook naast de
woning te mogen aankopen. Dit in verband met een logischere indeling van de achtertuin en de ontwikkeling
van een kapsalon. Het resterende gedeelte van de groenstrook wordt opnieuw ingericht conform een nog te op
te stellen inrichtingsplan.
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