Nieuws van het college van 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.

Op dinsdag 9 februari 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:

•

Opdracht te verlenen om de geometrie Basisregistratie Grootschalige Topografie in te
winnen voor de gemeente Zundert
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop
gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. Kortom: de
inrichting van de fysieke omgeving. De BGT is beschikbaar voor overheden, inwoners en bedrijven
via de Publieke Dienst-verlening Op de Kaart (PDOK). Iedereen mag gratis en ongelimiteerd
gebruikmaken van de gegevens in de BGT. De gegevens uit de BGT worden door bedrijven
bijvoorbeeld gebruikt voor het uitzetten van wandel- of fietspaden, of als topografische kaart in
plaats van Google maps.

•

Het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst ‘Van Gogh Nationaal Park (SOK-2)
In 2019 heeft de gemeente Zundert de samenwerkingsovereenkomst ‘Van Gogh Nationaal Park
(VGNP) in oprichting (Sok 1)’ ondertekend. Daarmee is onze gemeente één van de partners in de
ontwikkeling van een beweging die onze topeconomie aan een toplandschap koppelt. Met de
doorontwikkelingen in het project ligt er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK2).

•

De doorontwikkeling van de Planning&Control cyclus voor te stellen aan de Raad
Na drie jaar in deze raadsperiode, hebben we de doorontwikkelmogelijkheden onderzocht. Dit is
besproken met de Raad. De ervaringen met de P&C cyclus 2020, die noodgedwongen door de
coronacrisis werd gewijzigd, waren positief. De inzet van een zomernota en de nauwe
samenwerking tussen college en raad bij de kaderstelling voor de netwerkbegroting 2021 zijn als
zeer positief ervaren. Het voorstel is dan ook om dit te behouden. Ook was de actuele
informatiepositie van de raad een terugkerend thema bij de evaluatie. In reactie daarop wordt
voorgesteld de zomernota te combineren met een 2e bestuursrapportage.

•

Het verlengen van de overeenkomsten leerlingenvervoer
De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. TCMB en De Vier Gewesten verzorgen
het leerlingenvervoer. De vaste looptijd raamovereenkomsten Leerlingenvervoer eindigen op 31
juli 2021. De gemeente kan zo’n overeenkomst maximaal twee keer met één jaar te verlengen.

•

Aan de Raad voor te stellen om de Regionale Energiestrategie RES 1.0 vast te stellen
De Regionale Energie Strategie West-Brabant (RES) geeft invulling aan afspraken uit het landelijke
Klimaatakkoord. Met de RES 1.0 geven we aan het Rijk aan hoeveel duurzame energie wij in onze
regio kunnen opwekken tot 2030, met een doorkijk naar 2050. Dit bod wordt onderbouwd door
landschappelijk, technisch en financieel onderzoek naar de beste plaatsen voor installaties.
Daarnaast geeft de RES 1.0 een eerste inzicht in de regionale strategie voor de warmtetransitie
van de gebouwde omgeving.
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