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In zijn vergadering van 8 september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende 

besluiten genomen: 

 

 Voorstellen aan de gemeenteraad om het schuldhulpverleningsbeleid vast te stellen 

De gemeente Zundert heeft het schuldhulpverleningsbeleid 2020-2024 opgesteld. De titel van het 

beleidsplan is: ‘Samenwerken aan financieel overzicht’. In Nederland heeft één op de tien gezinnen 

te maken met problematische schulden. Bij één op de vijf gezinnen is er het risico op 

problematische schulden in de nabije toekomst. Door de coronacrisis zal het aantal gezinnen met 

problematische schulden, mogelijk stijgen. De gemeente Zundert wil op tijd helpen bij (het 

voorkomen van) schulden. Zo kunnen alle inwoners van Zundert naar vermogen meedoen in de 

samenleving. Het beleidsplan laat zien hoe Zundert de schuldhulpverlening vormgeeft. 

 

 Het verlenen van de omgevingsvergunning voor de kap van 42 bomen 

Business Center Treeport diende begin dit jaar twee aanvragen. De aanvragen gaan over de kap 

van bomen op het terrein waar BCT het distributiecentrum gaat bouwen. De gemeente geeft nu de 

vergunning af voor de kap van 42 bomen. De compensatie van de bomen staat in het ontwerp 

natuurinrichtingsplan van BCT. Met het geven van de vergunning wordt er nog niet gestart met de 

kap. Er geldt een meldingsplicht volgens de Wet natuurbescherming. En BCT moet onderzoeken of 

er geen beschermde soorten zijn. Daarnaast staat de normale bezwaar en voorlopige voorziening 

open. 

 

 Onder voorwaarden een positief principebesluit genomen over de uitbreiding aan de 

Breedschotsestraat 8 te Rijsbergen 

Het bedrijf Verpaalen, Breedschotsestraat 8 Rijsbergen, heeft een principeverzoek ingediend om te 

kunnen uitbreiden. Dit is voor de uitbreiding van het bouwvlak en de bedrijfsbebouwing, en de 

huisvesting van 120 arbeidsmigranten. Het bedrijf staat in het pilotgebied Breedschot van het 

project Vitaal Buitengebied. Het credo in het project Vitaal Buitengebied luidt dat ondernemers ook 

investeren in hun omgeving. Met een positief principebesluit van de gemeente, geeft de 

initiatiefnemer aan dat hij start met een voorontwerp-bestemmingsplan. Hierbij is oog voor de 

investeringen in de omgeving. 

 


