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In zijn vergadering van 25 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

 Kwijtschelding huur sportverenigingen 

Al eerder heeft het college besloten de inning van de gebruikersvergoeding 

buitensportaccommodaties op te schorten tot 1 september 2020. Het college heeft nu besloten de 

gebruikersvergoedingen buitensportaccommodaties volledig kwijt te schelden over de periode 1 

maart tot 1 juni 2020. 

 

 Vaststellen van plannen om laaggeletterdheid tegen te gaan 

Het rijk en de gemeenten in Nederland zetten extra in op het vergroten van taalvaardigheden van 

mensen. Daarvoor zijn regionale en lokale plannen gemaakt. Daarmee willen we ervoor zorgen 

dat dat al onze inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Het college heeft kennisgenomen 

van het regionaal plan en het lokaal plan vastgesteld. De plannen bestaan uit twee actielijnen. 1)  

het basisaanbod is op orde, 2) bereiken van meer mensen met Nederlands als moedertaal. 

 

 Instemmen met visie toekomstbestendige sportaccommodatie gemeente Zundert 

Het college heeft ingestemd met de visie toekomstbestendige sportaccommodatie gemeente 

Zundert en legt het voor aan de gemeenteraad. Deze visie geeft aan hoe de sportaccommodaties 

in Zundert toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Verenigingen en de gemeente werken 

hierin nauw samen. 

 

 Instemmen met renovatie atletiekbaan DJA, de jonge atleten 

Het college stemt in met de renovatie van de atletiekbaan DJA en legt het voor aan de 

gemeenteraad. De baan is verouderd en daarom komt er een grootschalige renovatie. De toplaag 

wordt vervangen en de terreininrichting aangepast. De renovatie past in de visie 

toekomstbestendige sportaccommodatie.  

 

 Compensatie voor ouders/ verzorgers van de gemeentelijke regelingen voorschoolse 

educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie coronamaatregelen 

Tijdens de sluiting van de opvang door de coronacrisis hebben ouders en verzorgers de rekening 

voor de opvang gewoon doorbetaald. Ook ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van 

de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. 

De gemeente heeft een eenmalig bedrag van het Rijk gekregen om de eigen bijdrage van de 

ouders/verzorgers te vergoeden voor deze periode. 

 

 Vaststellen bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte woning Huisakkerstraat 12 te 

Rijsbergen 

Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte woning Huisakkerstraat 12 te Rijsbergen heeft voor 

een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het 

ontwerpbestemmingsplan. Ook zijn er geen wijzigingen aangebracht. Daarom legt het college de 

vaststelling voor aan de gemeenteraad. 
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 Vaststellen bestemmingsplan “De Roskam”. 

Het bestemmingsplan De Roskam heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 

geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Ook zijn er geen wijzigingen 

aangebracht. Daarom legt het college de vaststelling voor aan de gemeenteraad. Het besluit maakt 

de ontwikkeling mogelijk van een appartementencomplex met 21 wooneenheden en commerciële 

ruimten op de begane grond. 


