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In zijn vergadering van 9 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

 Instemmen met het gemeentelijk noodfonds COVID-19  

De gemeente Zundert komt met een noodfonds COVID-19 voor inwoners, ondernemers en verenigingen die 

nu tussen wal en schip vallen. Het is een tijdelijk noodfonds van EUR 250.000. Het college informeert de Raad 

over de uitwerking van dit fonds in de nota ‘Zundertse Aanpak COVID-19’. Naast het noodfonds staan in de 

nota A) een overzicht van de gerealiseerde en verwachte uitgaven, en B) een totaal overzicht van alle 

maatregelen die de gemeente Zundert heeft genomen in de COVID-19 aanpak.  

 

 Vaststellen van de financiën voor beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking  

Beschermd wonen wordt in onze regio, en in gemeente Zundert, uitgevoerd door centrumgemeente Breda. De 

financiële bijdrage ‘beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ worden aan iedere 

gemeente uitgekeerd en vervolgens beschikbaar gesteld aan Breda voor de uitvoering van beschermd wonen. 

 

 Het verlengen van de onafhankelijke cliëntondersteuning door Stichting MEE West-Brabant 

Inwoners van Zundert kunnen gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning wanneer zij contact met 

de gemeente hebben over een voorziening zoals de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet. De mensen van de 

cliëntondersteuning helpt bij het voorbereiden van het gesprek, het ondersteunen tijdens het gesprek en de 

nazorg en evaluatie. De cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door Stichting MEE West-Brabant. De gemeente 

Zundert heeft hiervoor samen met de gemeenten Etten-Leur, Rucphen, Halderberge, Zundert en Moerdijk, een 

overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst wordt nu verlengd t/m december 2021. 

 

 De gemeenteraad informeren over de lancering van de maatschappelijk diensttijd voor jongeren 

Op 25 mei is het programma ‘Fiks’ gelanceerd door de gemeenten Zundert en Breda: een pilot project voor 

maatschappelijke diensttijd voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Fiks is een halfjaar vol inspiratie, trainingen, 

workshops en iets betekenen voor de maatschappij. Jongeren gaan 20 uur per week aan de slag met werken 

voor een ander wat resultaat oplevert voor zichzelf. De jongeren zijn actief bezig met coaching, 

talentontwikkeling en cursussen waarin zij leren impact te maken. Het project past binnen het 

Jeugdbeleidsplan en de Zundertse ambities op het terrein van burgerparticipatie.  

 

 Het verlengen van de ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en een doorgaande leerlijn 

De gemeente Zundert verlengt de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit en een doorgaande leerlijn 3 

voor de periode 2021 - 2024 ter hoogte van 0,79 eurocent per inwoner. Het programma biedt een nieuw 

curriculum voor de scholen. Met dit curriculum kunnen zijn het cultuuronderwijs borgen in hun lesprogramma. 

Dit cultuuronderwijs past in de strategische doelstellingen van de gemeente. 
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 Het aanbieden van de Visie Zonne-energie aan de gemeenteraad 

Gemeente Zundert heeft een visie over zonne-energie opgesteld. In de visie geven we aan hoe we de 

energiedoelstelling van de Regionale EnergieStrategie in kunnen vullen met zonne-energie (zowel op daken, 

als op de grond). Uit onderzoek is gebleken dat enkel zon op daken niet voldoende is. Daarom stellen we voor 

om ook ruimte te bieden voor de ontwikkeling van zonneparken. In april is er een opiniërende notitie naar De 

Ronde gestuurd. Op basis van de adviezen van de fracties, stakeholders en initiatiefnemers is de Visie Zonne-

energie opgesteld. 

 

 Het aanbieden van de jaarstukken 2019 aan de gemeenteraad 

De jaarstukken 2019 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening waarmee het college verantwoording aflegt 

aan de raad over het uitgevoerde beheers- en beleidsprogramma van 2019. 

 

 Instemmen met het model ‘individuele doordecentralisatie’ voor de financiering van onderwijshuisvesting 

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met alle schoolbesturen (SPOZ, SKOR, Mencia en 

Koraalgroep) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor innovatieve financiering van onderwijshuisvesting 

in de gemeente Zundert. Schoolbesturen en gemeente willen het model van individuele doordecentralisatie 

verder onderzoeken. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld. 

 


