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In zijn vergadering van dinsdag 26 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de
volgende besluiten genomen:
■ Het vaststellen van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening begeleiding Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo) voor 2019 op € 0
Begeleiding is in de Wmo een voorziening voor een kwetsbare groep inwoners. Het betalen van een eigen
bijdrage kan leiden tot zorgmijding. Het vroegtijdig inzetten van (licht, ambulante) zorg voorkomt op termijn
het inzetten van zwaardere zorg.
■ Kennisnemen van de stand van zaken omtrent het ‘Zwartboek Jeugdbescherming Brabant’
Eerder dit jaar is door de stichting (h)erken Ouderverstoting een ‘Zwartboek’ uitgebracht richting
Jeugdbescherming Brabant. Sindsdien zijn er door de stichting verschillende brieven gestuurd naar de
gemeenten in de Jeugdzorgregio’s West-Brabant en West-Brabant-Oost, Naar aanleiding van het Zwartboek
heeft de inspectie Jeugdgezondheidszorg en Jeugd een onderzoek bij de Jeugdbescherming Brabant
uitgevoerd.
■ Vaststellen Beleidsregel maatschappelijke participatie gemeente Zundert 2019
In 2018 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Minimabeleid 2018 vastgesteld. In dit plan is het aansluiten bij
de webwinkel van het Werkplein hart van West-Brabant voorzien ten behoeve van maatschappelijke
participatie voor mensen met een laag inkomen. In de webwinkel zijn nu al bibliotheekabonnement en Arrivapas voor de daluren opgenomen. Bedoeling is voor de toekomst ook sport en culturele activiteiten aan te
bieden.
■ Toekennen subsidie aan Bibliotheek VANnU voor plan De Bibliotheek op School
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat lezen een positieve invloed heeft op verschillende soorten
taalontwikkeling van kinderen. Samen met de scholen heeft Bibliotheek VANnU een plan ontwikkeld voor
schoolbibliotheekwerk. Om dit uit te kunnen voeren is een subsidie toegekend.
■ Aangaan overeenkomst met de beheerder Sporthal Onder de Mast, Zundert
Na een periode van inventariseren, uitwerken van beheermodellen in samenwerking met de kantinebeheerder,
wordt een overeenkomst voor een periode van 4 jaar aangegaan voor het uitvoering geven aan het
beheerconcept sporthal. Het beheer toezicht en onderhoud van de sporthal gaat over naar de
kantinebeheerder. Het jaarlijkse afsluiten van huurcontracten blijft de taak van de gemeente, maar in de
individuele verhuur zal de beheerder een rol gaan spelen.
■ Krediet beschikbaar stellen voor aanleg openbaar playground in wijk De Berk
De gemeenteraad zal een voorstel krijgen om een bijdrage van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg
van een openbaar playground op de kruising tussen de Berkstraat en Berkenring. Een aantal Zundertse
jongeren heeft, in samenwerking met het jongerenwerk Surplus Welzijn, het initiatief genomen tot de aanleg
van deze playground. Samen met de gemeente, jongeren, ouders en buurtbewoners zal dit initiatief verder
uitgewerkt worden. De initiatiefnemers zullen met behulp van crowdfunding 50% inzamelen voor de
aanlegkosten van ca. € 50.000. De gemeenteraad wordt gevraagd de overige 50% bij te dragen.

-1-

■ Verlenen kapvergunning tulpenboom, Molenstraat te Zundert
De gemeentelijke tulpenboom naast De Roskam in Zundert heeft diverse ziektes waardoor deze niet langer dan
5 jaar zal leven. De boom zal worden gekapt. Met de projectontwikkelaar voor het plan De Roskam zijn
afspraken gemaakt dat de gemeente in het nieuwe plan een tulpenboom terug plant.
■ In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan Bedrijven Turfpad te Achtmaal
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van 3 bedrijfskavels, aansluitend op het bestaande
bedrijvencluster, ter hoogte van het Turfpad. Het plan ligt vanaf 14 maart gedurende 6 weken ter inzage.
■ Vaststellen Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019
De gemeente is in beginsel verplicht alle handhavingstaken uit te voeren. Echter de capaciteit noodzaakt tot
het maken van keuzes. In het programma zijn de prioriteiten bepaald waaraan in 2019 uitvoering wordt
gegeven. Dit zijn o.a. Baronie Interventie Team acties, Vitaal Platteland, (recreatie) parken, huisvesting
arbeidsmigranten, Basis Registratie Personen controle, Veiligheid openbare ruimte en asbestdakenverbod. Het
programma is in overleg met de gemeenten Etten-Leur, Rucphen, Roosendaal, Halderberge en Moerdijk
opgesteld. Nieuw is dat vergunningverlening ook vanaf 2019 onderdeel uitmaakt van het programma.
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