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In zijn vergadering van 16 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

Corona-gerelateerde besluiten: 

 Huisvesting voor arbeidsmigranten tijdelijk te verruimen 

De huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten op percelen van agrarische werkgevers 

worden voor 6 maanden verruimd. Dit is in lijn met de RIVM-richtlijnen om de verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan. 

  

 Vaststellen van de richtlijnen voor tijdelijke terrasuitbreiding  

De gemeente Zundert heeft richtlijnen voor tijdelijke terrasuitbreiding opgesteld. Zo is het voor 

horecaondernemers binnen de gemeente Zundert mogelijk om (in ieder geval tot) 1 september een 

uitgebreider terras te plaatsen dan is vergund op de horeca-exploitatievergunning/drank- en 

horecawetvergunning. 

 

 Besluiten tot teruggave van leges voor evenementenvergunningen 

De beslissing van de overheid om alle grote evenementen tot 1 september 2020 te verbieden, 

heeft ook grote gevolgen voor evenementen in onze gemeente. Veel organisatoren hebben begin 

dit jaar al een vergunning aangevraagd, maar maken hier nu geen gebruik maken van. Het 

college B&W heeft besloten om de leges voor een evenementenvergunning te vernietigen en 

geen leges op te leggen voor de aanvragen van een evenementen vergunning die nu nog in 

behandeling zijn voor de periode tot 1 september 2020. 

 

Reguliere besluiten: 

 Raad informeren over de bestuursopdracht ‘toekomstbestendige sportaccommodaties’ 

De gemeente heeft verschillende stappen gezet om de bestuursopdracht verder vorm te geven. We 

hebben geïnvesteerd in het onderhoud en de relatie met onze sportverenigingen. We hebben ook 

steeds beter inzicht hoe het met verenigingen gaat en hoe zij naar de toekomst kijken. Via een 

raadsmededeling wordt de raad geïnformeerd over de huidige stand van zaken.  Deze input kan 

gebruikt worden in de besluitvorming rondom de zomernota. 

 

 Ontwerp-jaarrekening 2019 en ontwerp-begroting 2021 RAV 

We stellen de Raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Regionale 

Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord. De gemeente Zundert neemt deel aan de 

Gemeenschappelijke Regeling RAV. De RAV heeft als doel het verlenen of doen verlenen van 

ambulancezorg. 


