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In zijn vergadering van 22 juli 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende besluiten
genomen:
•

Besluiten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant
De colleges van de aangesloten gemeenten bij de Regio West-Brabant (RWB) zijn gevraagd om een besluit
te nemen over een aantal wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling. De aanleiding is het feit dat per
1 januari 2019 de gemeente Altena is gevormd uit drie gemeenten die al deel uitmaakten van de RWB.

•

Instemmen met het ophalen van klimaat- en duurzaamheidsambities gericht op de openbare ruimte
Zundert wil de openbare ruimte duurzaam en leefbaar inrichten. Hiervoor worden drie plannen
opgesteld: een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte, een Water en Rioleringsplan en het Gemeentelijk
Verkeer- en Vervoerplan. De drie plannen moeten het ambitieniveau voor klimaat en duurzaamheid van
de gemeenteraad uitdragen.

•

Instemmen om de Raad te informeren over de planning van de Regionale Energietransitie 2030
Het opstellen van regionale energiestrategieën in Nederland is één van de ambities van het kabinet. In de
regio West Brabant zijn een startnotitie en een plan van aanpak vastgesteld voor de 16 betrokken
gemeenten en het waterschap. Via een brief worden de 16 gemeenteraden geïnformeerd hoe zij
betrokken worden in het proces naar een Regionale Energiestrategie 2030 voor West-Brabant.

•

Instemmen met de detailwijzigingen in het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Molenstraat
Tijdens de uitvoering van de herinrichting van de Molenstraat heeft de architect aangegeven een wijziging
te doen in het definitief ontwerp. Deze wijziging is een verfraaiing van de entree van de Molenstraat. De
wijziging geeft een groenere uitstraling. Het heeft geen invloed op de parkeergelegenheid en het kan
kostenneutraal worden uitgevoerd binnen het budget van het project.

•

De gemeenteraad voor te stellen om de Duurzaamheidsvisie vast te stellen
In de Duurzaamheidvisie staan de visie, ambities, doelstellingen en projecten voor duurzaamheid voor de
periode 2019-2022. Hier vindt jaarlijkse monitoring en eventuele bijsturing op plaats. Duurzaamheid moet
een vast onderdeel uitmaken van het dagelijks werk in de ambtelijke organisatie en het leven van
inwoners.

•

Vaststellen van de Organisatieregeling gemeente Zundert 2019
Het college B&W is bevoegd om regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente.
Dergelijke regels worden vastgelegd in een organisatieregeling. De organisatieregeling van 2014 was
gedateerd als gevolg van het besluit tot het oprichten van een netwerkorganisatie. De netwerkorganisatie
is sinds 1 januari 2019 een feit en kan nu worden geformaliseerd in een nieuwe organisatieregeling.

•

Instemmen dat gemeente Zundert toetreedt tot de stuurgroep voor het aanvragen van de status ‘Van
Gogh Nationaal Park’
Het Van Gogh Nationaal Park is in oprichting en is gelegen tussen Tilburg- Waalwijk-Den Bosch-HelmondEindhoven met de uitstraling naar de gehele binnentuin van BrabantStad en een directe koppeling met
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het Van Gogh-gebied rondom Breda, Zundert en Etten-Leur. Het is een vliegwiel voor de ontwikkeling van
natuur, landschap, cultuur en regionale economie. Geïnspireerde door de waarden van Van Gogh die zo
typerend zijn voor ons Brabantse DNA: high tech, high green, high social. Het Van Gogh nationaal Park is
een initiatief van samenwerkingsverbanden Stedelijk Gebied Eindhoven, Het Groene Woud en regio hart
van Brabant. Om de status van Nationaal Park te kunnen ontvangen moet er in maart 2020 een aanvraag
bij Ministerie LNV worden ingediend.
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