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In zijn vergadering van dinsdag 12 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de
volgende besluiten genomen:
■ Kennisnemen verslag Expeditie De6 gemeenten
In november 2018 zijn de nieuwe colleges van de gemeenten Moerdijk, Etten-Leur, Rucphen, Roosendaal,
Halderberge en Zundert, de De6 gemeenten, bij elkaar geweest. Naast ontmoeting stonden ook het aangeven
van de stand van zaken en het nadenken over verdere samenwerking samenwerkingsmogelijkheden centraal.
■ Vaststellen jaarverslag Leerplicht 2017-2018
In de regio West-Brabant werken 18 gemeenten samen in één leerplichtadministratie. Deze gemeenten,
waaronder Zundert hebben één jaarverslag opgesteld. Het leerplichtverslag bevat regionale informatie en geeft
daarnaast inzicht in doelen en resultaten bij de handhaving van de leerplicht van iedere gemeente afzonderlijk.
Het leerplichtverslag wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.
■ Aangaan dienstverleningsovereenkomst 2019 met de WVS-groep
Jaarlijks wordt door alle 9 deelnemende gemeenten met het Werkvoorzieningsschap een
dienstverleningsovereenkomst aangegaan. Deze overeenkomst bevat een algemeen gedeelte en een
werkprogramma. In 2019 hebben gemiddeld 95 personen uit de gemeente Zundert een SW-dienstverband bij
de WVS-groep.
■ Vaststellen gezamenlijk plan van aanpak partners ‘Pilot Vitaal Buitengebied fase 1 ‘
Samen met de dorpsraden Wernhout, Rijsbergen, Klein-Zundert en Achtmaal, Waterschap Brabantse Delta en
provincie Noord-Brabant is een plan van aanpak opgesteld om fase 1 van de pilot Vitaal Buitengebied Zundert
te starten. Het doel van het project is om via een nieuwe manier van (samen) werken de gemeenschap in actie
te brengen om de vraagstukken van nu aan te pakken ( o.a. leegstand, klimaat, asbest etc.) en mede vandaaruit
nieuwe perspectieven te creëren voor de toekomst. De eerste fase wordt gekenmerkt door het ‘brengen en
halen’ van informatie en het mobiliseren van de gemeenschap. In 4 dorpsbijeenkomsten waar alle inwoners
van Zundert welkom zijn, wordt deze fase gestart. Afhankelijk van wat wordt opgehaald worden
vervolgbijeenkomsten georganiseerd. Met de resultaten uit deze eerste fase wordt een plan van uitvoering
opgesteld.
■ Aangaan dienstverleningsovereenkomst 2019 met Bleeve B.V. voor het basispakket Regionaal Energieloket
voor de gemeente Zundert
Vanaf 2016 is de Regio West-Brabant een overeenkomst aangegaan voor het Energieloket. Burgers kunnen hier
terecht met vragen over het verduurzamen van hun woning, zoals o.a. vloerisolatie, zonnepanelen,
warmtepomp en subsidiemogelijkheden. Hert loket geeft onafhankelijk advies en voorlichting. Omdat
duurzaamheid niet meer onder de Regio West-Brabant valt, is het aangaan van overeenkomsten de
verantwoordelijkheid van de gemeenten.
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