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In zijn vergadering van 30 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

 Een dienstverleningsovereenkomst voor het regionaal waspunt aan te gaan 

De vijf gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert hebben samen een 

regionaal waspunt in Rucphen. Dit is onderdeel van de huishoudelijke ondersteuning van de 

gemeenten. Het is voor de gemeenten belangrijk dat het waspunt blijft bestaan. Daarom zetten zij 

hun handtekening onder de dienstverleningsovereenkomst. blijft Het waspunt blijft op die manier 

bestaan. Ook worden de taken voor het waspunt eerlijk verdeeld tussen de 5 gemeenten. 

  

 De financiële steun voor de deeltaxi door te zetten in juni, juli en augustus 

De coronacrisis raakt ook het deeltaxivervoer in West-Brabant: de contractaannemer (PZN) en de 

vervoerders (Berm, Geers, Goverde, de Groen en TCMB). Om deze niet failliet te laten gaan is het 

belangrijk dat de vervoerders voldoende middelen hebben om de kosten te betalen. Daarom zet 

gemeente Zundert de financiële steun voor de deeltaxi door. Op voorwaarden dat alle gemeenten 

meedoen. Hiermee zorgen we samen dat het deeltaxivervoer blijft bestaan. 

 

 Medewerking te verlenen aan het verzoek voor de vestiging van een congrescentrum aan 

de Hazeldonksestraat 14 in Rijsbergen 

Het college van B&W verleent in principe medewerking aan het verzoek voor de vestiging van een 

congrescentrum aan de Hazeldonksestraat 14 in Rijsbergen. In het congrescentrum is het dan ook 

mogelijk om te trouwen. De locatie Hazeldonksestraat 14 te Rijsbergen heeft nu een 

woonbestemming en bevindt zich in het buitengebied. Met dit besluit draagt de gemeente bij aan 

de versterking van een gemengde plattelandseconomie. 

 

 Instemmen met aanpassingen in het COVID-19 noodfonds  

Gemeente Zundert heeft een COVID-19 noodfonds voor directe en schrijnende noodsituaties. Het 

college heeft het noodfonds op 16 juni besproken met de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft 

een paar voorstellen voor aanpassing van het noodfonds. Het belangrijkste voorstel is om de 

aanvraagprocedure in te korten naar 1-2 weken. Een procedure volgen is echter geen doel op zich. 

De gemeente kiest voor maatwerk en een praktische aanpak. De lijnen zijn kort binnen de 

gemeente Zundert, en als het nodig is kan er snel een besluit worden genomen door het college 

van B&W. 

 


