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In zijn vergadering van 7 juli 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende besluiten 

genomen: 

 

 Vaststellen van het jaarverslag Leerplicht 2018-2019 

Het college van B&W is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De 

gemeente Zundert werkt hiervoor samen met 16 gemeenten en het Regionaal Bureau Leerplicht. 

Aan de basis van deze samenwerking ligt de ‘Gemeenschappelijke Regeling Schoolverlaten en 

Voortijdig Schoolverlaten West- Brabant’.  

 

 Instemmen met het plan voor één toegang tot het sociaal domein per 1 januari 2021 

Bij de vaststelling van de begroting 2020 nam de gemeenteraad een motie aan voor de verbetering 

van de toegang tot het sociaal domein. Het college van B&W is met deze opdracht aan de slag 

gegaan. Het resultaat is dat de gemeente op 1 januari 2021 één toegang introduceert waar 

inwoners vragen kunnen stellen over jeugdzorg, Wmo, werk en inkomen. Zo biedt de gemeente 

toegang die eenvoudig en dichtbij is, en kunnen de gemeente en zorgaanbieders een betere 

integrale ondersteuning bieden aan inwoners. 

 

 Vaststellen van de ‘Voortgangsrapportage buurtsportcoaches gemeente Zundert 2020’ 

Sinds 2018 zijn in de gemeente Zundert buurtsportcoaches actief voor ouderen en voor mensen 

met een beperking. Sinds 1 maart hebben we ook een buurtsportcoach die zich inzet voor jeugd. 

Vanwege de coronacrisis hebben zij helaas hun activiteiten moeten stoppen, maar hebben zij ook 

nieuwe activiteiten opgezet. Zoals het zeer populaire ‘balkongym’ voor ouderen; beweegkaarten 

voor schoolleerlingen; en een Youtube kanaal. Ook hebben zij de Beweegwijzer ontworpen, hun 

netwerk uitgebreid en nagedacht over toekomstige activiteiten: het project Sjors Sportief, het 

opzetten van Nijntje beweegdiploma en de ontwikkeling van een fitroute. 

  

 Instemmen met financiële compensatie voor zorgaanbieders van de Wmo 

Vanwege de coronacrisis moesten veel zorgaanbieders hun ondersteuning aan inwoners op een 

andere manier vormgeven. We hebben hierin veel creativiteit gezien. Het Rijk en de VNG hebben 

afspraken gemaakt over de financiële compensatie van zorgaanbieders. Hiermee voorkomen we 

dat zorgaanbieders ‘omvallen’ door de financiële gevolgen van de coronacrisis en de gemeente 

geen continuïteit van ondersteuning kan bieden aan de inwoners. 

 

 Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zuidrand Achtmaal’ vrijgeven voor inspraak en 

vooroverleg 

Dit woningbouwplan ten zuidoosten van Achtmaal gaat over de uitbreiding van de zuidrand met 40 

woningen. Dit plan zorgt voor een goede afronding van de dorpskern, omdat het aangesloten wordt 

op de woningbouwontwikkeling aan de Timberwolfstraat - Tessevijverstraat. 
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