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 4 mei 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
•

Heeft besloten tot wijziging van de subsidieverleningen 2021 aan Stichting Welzijn
Zundert en Surplus Welzijn
In maart hebben Surplus Welzijn en Stichting Welzijn Zundert onderling een intentieovereenkomst
ondertekend. Hierin staat dat Surplus Welzijn per 1 april 2021 de activiteiten van Stichting Welzijn
Zundert overneemt. Beide hebben aan het college van B&W gevraagd om de subsidie aan Stichting
Welzijn Zundert vanaf het tweede kwartaal 2021 te laten overgaan naar Surplus Welzijn. Dat is
met besluit nu gebeurd.

•

Heeft besloten om de uitvoerders van het leerlingenvervoer te compenseren voor de
periode tijdens de tweede lockdown in de coronacrisis
Tijdens de tweede lockdown reden de uitvoerders alleen voor leerlingen die naar de noodopvang
gingen. Hierdoor zagen zij hun inkomsten minder worden. Het college van B&W vindt het belangrijk
om de continuïteit van het leerlingenvervoer te waarborgen. Daarom vergoedt de gemeente tijdens
de sluiting van het onderwijs in de tweede lockdown tot 70% van de omzet minus de gereden ritten
aan de Taxicentrale Midden Brabant en De Vier Gewesten.

•

Het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 23-27 in
Zundert en gaat een anterieure overeenkomst aan met Somnium Real Estate
Aan de Molenstraat 23-27 in Zundert komen 2 woningen en 17 appartementen, waarvan 8 sociale
huurappartementen. Het plan past goed in het beleid van de gemeente om een gevarieerd
woningaanbod te realiseren met koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen. In het najaar
heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen en hierop zijn geen inspraakreacties
gekomen. Het plan wordt nu verder in procedure gebracht.

•

Het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan Koepelstraat 3 in Wernhout
Aan de Koepelstraat 3 staat een voormalige bedrijfswoning die de initiatiefnemer wil ombouwen
tot plattelandswoning. Dit is onder voorwaarden mogelijk met de wijzigingsbevoegdheid in het
bestemmingsplan Buitengebied. Het plan past in het ingezette beleid. Het plan ligt voor zes weken
ter inzage.

•

Het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan Oude Baan 19 in Wernhout
Aan de Oude Baan 19 in Wernhout is een boomkwekerij gevestigd. Om de bedrijfsvoering te
verbeteren wil het bedrijf een loods bouwen om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Het plan
past in het ingezette beleid. Het plan ligt voor zes weken ter inzage.

•

Het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan Heischoorstraat 9 in Klein Zundert
Aan de Heischoorstraat 9 in Klein Zundert zit een voormalige agrarische bedrijf. De initiatiefnemer
heeft een plan ingediend om de bestemming te wijzigen van Agrarisch-Agrarisch naar Wonen. Het
plan past in het ingezette beleid. Het plan ligt voor zes weken ter inzage.
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•

Het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan Gaardsebaan 4 in Zundert
Aan de Gaardsebaan 4 in Zundert zit een voormalige agrarische bedrijf. De initiatiefnemer heeft
een plan ingediend om de bestemming te wijzigen naar Wonen. Het plan past in het ingezette
beleid. Het plan ligt voor zes weken ter inzage.

•

Het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan Moer-Heiningbaan 2 in Rijsbergen
Aan de Moer-Heiningbaan 2 in Rijsbergen zit een voormalige agrarische bedrijf. De initiatiefnemer
heeft een plan ingediend om de bestemming te wijzigen naar Wonen. Het plan past in het ingezette
beleid. Het plan ligt voor zes weken ter inzage.

•

Het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan Wernhoutseweg 177 in Wernhout
Aan de Wernhoutseweg 177 in Wernhout zit intensieve veehouderij. De initiatiefnemer heeft een
plan ingediend om de bestemming te wijzigen naar Wonen. Het plan past in het ingezette beleid.
Het plan ligt voor zes weken ter inzage.
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