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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 23 februari 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Kennisgenomen van de tussenevaluatie project ‘Vroeg erop af’ 

Op 20 maart 2020 startte het gezamenlijke project Vroeg Eropaf van De6-gemeenten Moerdijk, 

Halderberge, Etten-Leur, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Met dit project beogen de zes 

gemeenten in contact te komen met inwoners met betalingsachterstanden op hun vaste lasten en 

hen ondersteuning aan te bieden. De gemeenten ontvangen maandelijks meldingen van 

betalingsachterstand van woningcorporaties, zorgverzekeraars, het waterbedrijf en 

energieleveranciers. 

 

• De nota ‘Een bruisend en leefbaar Zundert in balans’: Beleidsregels evenementen 

gemeente Zundert 2021-2022’ vastgesteld 

Met een evenementenbeleid worden kaders aangegeven waarbinnen evenementen in Zundert 

mogelijk zijn. Het evenementenbeleid van 2013 is nu geactualiseerd. Een evenementenbeleid geeft 

duidelijkheid aan organisatoren van evenementen, inwoners  van de gemeente en aan interne 

partijen over hoe de gemeente Zundert met evenementen omgaat.  

 

• Vastgesteld dat horecaondernemers ook van 1 maart tot in ieder geval 1 november 2021 

een uitgebreider terras kunnen plaatsen 

In 2020 heeft het college van B&W uitbreiding van terrassen van horecaondernemers toegestaan, 

ter voorkoming van verdere spreiding van het coronavirus. Het huidige besluit loopt tot 1 maart. 

Vanaf 1 maart worden de horecaondernemers wederom de mogelijkheid geboden om, zonder de 

benodigde procedures op basis van een aanpassing op de vergunning, hun terrassen tijdelijk uit te 

breiden en hiermee de openbare orde en (verkeers)veiligheid te waarborgen.  

 

• Het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsprogramma (VTH) 2020-2021 vastgesteld 

Op basis van de Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Brabant moet de gemeente 

jaarlijks een VTH-uitvoeringsprogramma en een VTH-jaarverslag aanbieden. Beiden is voor de 

gemeente Zundert uitgewerkt in het VTH-programma 2020-2021 waarmee de VTH-taken worden 

verantwoord.  

 

• Een positief principebesluit genomen om locatie Eendenkooistraat 15 in Achtmaal om te 

schakelen naar een paardenhouderij 

De Rijksoverheid heeft een subsidieregeling opengesteld: SaneringsRegeling Varkenshouderijen. 

Het bedrijf heeft zich aangemeld en de stopsubsidie is toegekend. Via dit principeverzoek vraagt 

men toestemming om van intensieve varkenshouderij naar paardenhouderij om te schakelen. 

 

• Een positief principebesluit genomen om locatie Nieuwmoerseweg 21 in Achtmaal om te 

schakelen naar een boomteeltbedrijf 

De Rijksoverheid heeft een subsidieregeling opengesteld: SaneringsRegeling Varkenshouderijen. 

Het bedrijf heeft zich aangemeld en de stopsubsidie is toegekend. Via dit principeverzoek vraagt 

men toestemming om van intensieve varkenshouderij naar boomteeltbedrijf annex grondgebonden 

veehouderij om te schakelen. 
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• Het convenant met de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) verlengd t/m maart 2025 

Zundert wil een gastvrije gemeente zijn voor onze ondernemers met een goed ontwikkelklimaat. 

Een goede dienstverlening aan ondernemers is daarin noodzakelijk. De ondersteuning van het OKB 

aan (startende) ondernemers draagt hieraan bij. 

 

 


