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In zijn vergadering van 27 augustus 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende
besluiten genomen:
•

Vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van crisiszorg in West-Brabant
In de regio West-Brabant is er behoefte ontstaan aan één crisismeldpunt waar zorgen gemeld kunnen
worden. Hiervoor is een visie op crisiszorg West-Brabant opgesteld en een realisatieplan ‘herinrichting
crisiszorg West-Brabant’. Op 7 mei heeft het college B&W het realisatieplan vastgesteld en heeft de
burgemeester een intentieverklaring voor de crisiszorg in West-Brabant ondertekend. Op 1 september
worden het crisismeldpunt en het crisisinterventieteam operationeel. Daarom wordt voorgesteld om
een samenwerkingsovereenkomst vast te stellen en te ondertekenen, zodat crisiszorg in West-Brabant
juridisch geborgd is.

•

Vaststellen plan van aanpak Toekomstvisie Bibliotheekwerk
In de gemeente Zundert zien we een daling van het aantal leden van de bibliotheek, resulterend in een
laag aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek (14,5% van alle inwoners). Landelijk ligt dit
percentage een stuk hoger, namelijk op bijna 22%. Om in de toekomst inhoudelijk en het de
bibliotheekwerk te behouden, komt er een toekomstvisie. Zundert wil mee met de landelijke transitie
in het bibliotheekwerk waarbij de ‘klassieke bibliotheek’ die zich toelegt op het uitlenen van een
collectie steeds meer een ‘maatschappelijke bibliotheek’ wordt, die zich richt op het stimuleren van
zelfredzaamheid en participatie van inwoners.

•

Voortgang over de bestuursopdracht Onderwijshuisvesting
Er wordt hard gewerkt aan de bestuursopdracht Onderwijshuisvesting door het opstellen van een
integraal huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente Zundert. Onderdeel hiervan is de
toekomstige huisvesting van de basisscholen in Zundert en Klein Zundert. Het college heeft ingestemd
met het voorlopig integraal huisvestingsplan. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt. Tijdens de ronde
van 10/11 september wordt de gemeenteraad hierover mondeling geïnformeerd.

•

Instemmen met de realisatie van een glasvezelnetwerk in de gemeente Zundert
De gemeente Zundert heeft de ambitie glasvezel te realiseren in de gehele gemeente, zowel binnen de
kernen als in het buitengebied. Glasvezel draagt sterk bij aan de digitale bereikbaarheid van
ondernemers en inwoners. De gemeente gaat met het bedrijf E-fiber een samenwerkingsovereenkomst aan voor de periode van 5 jaar voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Na
ondertekening start E-fiber met de uitvraag bij inwoners en bedrijven. Bij een minimum deelname van
30% wordt gestart met de aanleg van glasvezel.
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