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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 2 maart 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• De beleidsregel en het aanvraagformulier voor de ‘Vangnetregeling kleine culturele 

organisaties’ vastgesteld 

De gemeente Zundert wil het lokale culturele aanbod steunen. De vangnetregeling is er voor de 

kleine culturele organisaties. De vangnetregeling biedt hen ruimte om activiteiten te ontwikkelen 

en te zorgen voor hun voortbestaan. Wanneer er acute nood is, kunnen organisaties een beroep 

doen op het lokale noodfonds COVID-19. 

 

• Het afwegingskader voor investeringen in sportaccommodaties vastgesteld en 

ingestemd met de beoordeling van de investeringsaanvragen  

In 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe visie voor sport in Zundert vastgesteld. Het proces voor 

investeringen in accommodaties is nu op initiatief van sportverenigingen. Zij zijn het beste in staat 

om de wensen te definiëren, aan te geven waar prioriteiten liggen en wat niet meer voldoet. De 

sportvereniging stuurt een aanvraag voor een investering in bij de gemeente. De gemeente 

faciliteert dit o.a. tijdens jaarlijkse gesprekken. De gemeente toetst de aanvraag via het 

afwegingskader. Als de aanvraag deze toets doorstaat wordt de investering meegenomen in de 

jaarlijkse begrotingscyclus. 

 

• De beleidsregels voor de ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ vastgesteld 

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval van 

inkomsten door de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers en werknemers 

waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende resultaat bieden. De ondersteuning geldt 

van 1 januari tot 30 juni 2021. Voor de uitvoering van de TONK stelt de gemeente via de 

Participatiewet de kaders vast in beleidsregels. 

 

• Het Nassauplein blijft de standplaats van de weekmarkt in Zundert 

Het Nassauplein blijft de standplaats voor de weekmarkt in Zundert. Bij het vormen van de 

Zundertse centrumvisie en de herinrichting van de Molenstraat is het verplaatsen van de 

weekmarkt naar de Markt regelmatig de revue gepasseerd. Het besluit is nu dat de weekmarkt op 

het Nassauplein blijft. De marktkooplieden zijn hierover geconsulteerd. 

 

http://www.zundert.nl/

