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In zijn vergadering van 23 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

 Vaststellen van de ‘Nadere regels subsidies gemeente Zundert’ als onderdeel van het 

nieuwe subsidiebeleid 

Op 12 mei 2020 heeft de gemeenteraad het volgende beleid vastgesteld: het subsidiebeleid 

Zichtbaar en Eenvoudig en de Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2020 (ASV). Het 

college heeft volgens de Algemene wet bestuursrecht en de ASV het recht om nadere regels voor 

de subsidies vast te stellen. De regels vormen het uitvoeringskader. In dit kader staat uitgelegd 

voor welke doelstellingen je een subsidie aanvraagt en waar je rekening mee moet houden. Ook 

staat uitgelegd wat het aanvraagproces is en de geldzaken die hier bij horen. 

 

 Verlengen van de huishoudelijke ondersteuning in 2021 

Het college B&W heeft besloten om de overeenkomst maatwerkvoorziening huishoudelijke 

ondersteuning zorg in natura (ZIN) met één jaar te verlengen. Het college stelt hiervoor ook de 

tarieven vast. Met huishoudelijke ondersteuning krijgen inwoners met een beperking ondersteuning 

in hun eigen huis.  

 

 Medewerking verlenen aan het plan om een B&B te starten aan de Markt 28 in Zundert 

De eigenaar van het pand aan de Markt 28 in Zundert heeft een plan ingediend om drie functies 

onder te brengen in het pand: horeca, een bed&breakfast en wonen. De functies horeca en wonen 

zijn rechtstreeks toegestaan conform het bestemmingsplan “Centrumgebied Zundert”. Voor de 

realisatie van de B&B is een buitenplanse reguliere procedure noodzakelijk. 

 

 Instemmen met een overeenkomst voor de afvalinzameling op park Wernhoutsburg 

In december heeft het college heeft besloten huishoudelijke afvalstoffen van Parc Patersven, 

inmiddels omgedoopt tot park Wernhoutsburg, in te zamelen volgens het scenario ‘minimum’. In 

dit scenario blijft de methode van afvalinzameling ongewijzigd. In plaats van de Vereniging van 

Eigenaren Patersven (VEP) is de gemeente financieel en contractueel verantwoordelijk. De VEP 

behoudt de operationele rol bij de inzameling en is intermediair voor het innen van heffingen. Om 

dit scenario uit te voeren is een samenwerkingsovereenkomst tussen de VEP en gemeente Zundert 

nodig. 

 


