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

 

• Aan de Raad voor te stellen om het evaluatierapport Nota Verbonden Partijen te 

onderschrijven en in te stemmen om de politiek-bestuurlijke betrokkenheid te 

verbeteren 

De Nota Verbonden Partijen is door gemeenten in West-Brabant opgesteld in 2015-2016. In de 

nota staan de samenwerkingsafspraken tussen gemeenten om sturing te geven op verbonden 

partijen  en gemeenschappelijke regelingen. Met het evaluatierapport wordt het zicht en invloed 

op de doelstellingen en prestaties van de verbonden partijen verbeterd. 

 

• Aan de Raad voor te stellen om het bestemmingsplan ZuidRand Achtmaal vast te stellen 

Het bestemmingsplan gaat over de bouw van 40 woningen aan het rand van Achtmaal. Het plan 

past in de behoefte aan woningen in het dorp, sluit aan op de structuurvisie Achtmaal 2025 en de 

Woonvisie 2.0. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, en wordt nu ter vaststelling 

aangeboden aan de Raad.  

 

• Ingestemd met het plan van aanpak ‘communicatiestrategie afkoppelen regenwater ‘  

In juni 2020 heeft de Raad de motie ‘Afkoppelen hemelwaterafvoer van riolering’ aangenomen. In 

deze motie vraagt de Raad om te onderzoeken hoe inwoners en bedrijven gestimuleerd worden om 

regenwater van de riolering af te koppelen. Zo komt er minder regenwater in de riolering. Het doel 

is dat inwoners en ondernemers bewust worden van de noodzaak tot afkoppelen en dit ook doen. 

Verenigingen ontzorgen en monteren vervolgens de afkoppelsteen.  

 

• Kennisgenomen van de status van de uitvoering van de Beleidsnota Corsobouwplaatsen 

en de overeenkomsten die gesloten zijn met de buurtschappen   

De beleidsnota Corsobouwplaatsen uit 2011 biedt kaders waarbinnen alle 19 binnen de gemeente 

Zundert gelegen corsobouwplaatsen duurzaam worden gehuisvest. Voor alle buurtschappen op 

gemeentelijk eigendom  wordt een locatie gevonden die planologisch en financieel acceptabel is. 

De gemeente zorgt voor de locatie, het bestemmingsplan en de nutsvoorzieningen. De 

buurtschappen zorgen voor de inrichting van de bouwplaats.  
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