
  

 

Nieuws van het college B&W 
 
Het college van B&W vergadert op dinsdag. Voor de media en andere geïnteresseerden plaatsen 

wij iedere week de openbare besluiten op www.zundert.nl. De officiële besluitenlijst van het 

college van B&W staat een week later op de website zundert.raadsinformatie.nl .  
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Op dinsdag 2 februari heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Het vaststellen van de dienstverleningsovereenkomst Wmo/ Jeugd/ Schuldhulp-

verlening 2021 tussen Etten-Leur en Zundert  

Vanaf de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning voert de gemeente Etten-Leur voor 

onze gemeente activiteiten uit op de terreinen Wmo, jeugd en schuldhulpverlening. Dat gebeurt 

via een dienstverleningsovereenkomst (DVO). De huidige DVO liep af vanaf 31-12-2020. Daarom 

is er een nieuwe DVO. 

 

• Ingestemd met de Jeugdvisie op wonen West-Brabant West 

Negen gemeenten in West-Brabant West, waaronder gemeente Zundert, hebben een jeugdvisie op 

wonen opgesteld. Een klein aantal jeugdigen in de jeugdhulpregio West-Brabant West, ongeveer 

600, woont niet meer thuis in zijn of haar biologisch gezin. Dat heeft verschillende oorzaken. En er 

zijn verschillende oplossingen. Voor de gemeente is het zaak om te bepalen wanneer zij wel en niet 

een rol moet spelen en welke rol het pakt. Daar gaat de Jeugdvisie op Wonen over. Het doel van 

de negen gemeenten is om samen met jeugdhulpaanbieders te streven naar zo thuis mogelijk 

opgroeien. 

 

• Kennisgenomen van de status over de start van de Vraagwijzer Zundert op 1 maart  

Op 1 maart gaat de Vraagwijzer Zundert van start. Dit wordt hét aanspreekpunt voor inwoners met 

vragen over welzijn, zorg, opvoeding, werk en inkomen. De komst van de Vraagwijzer is het 

resultaat van een motie van de gemeenteraad om de toegang tot het sociaal domein te verbeteren. 

 

• Het aangaan van de overeenkomst Landelijk Convenant Vroegsignalering 

Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht. Verhuurders, 

zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven zijn vanaf 1 januari verplicht om achterstanden 

van hun klanten te melden bij de gemeente. De gemeente moet inwoners vervolgens actief hulp 

bieden. Het convenant maakt de samenwerking tussen leveranciers en gemeenten makkelijker. 

Door het ondertekenen van het convenant zorgen we dat problematische schulden worden 

voorkomen. Dit sluit aan bij onze visie: ‘Alle inwoners van Zundert kunnen naar vermogen meedoen 

aan de samenleving’. 
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