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

 

• Stelt de Raad voor om de jaarstukken 2020 en de resultaatbestemming vast te stellen  

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening waarmee het college verantwoording 

aflegt aan de raad over het uitgevoerde beheers- en beleidsprogramma van het afgelopen 

kalenderjaar.  

 

• Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regelingen 

Gemeente Zundert participeert in 11 gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn organisaties die voor 

gemeenten taken uitvoeren. Zo besteedt Zundert onder andere belastingtaken en archivering uit. 

De gemeente heeft in iedere regeling een bestuurlijk en een financieel belang. Bestuurlijk belang 

betekent dat Zundert een zetel in het bestuur heeft of stemrecht heeft. Financieel belang betekent 

dat de gemeente middelen ter beschikking stelt. Meer informatie vind je op de website: 

https://www.zundert.nl/bestuur-en-politiek/samenwerking. Het college van B&W heeft op 25 mei 

ingestemd met de jaarstukken 2020 en de ontwerpbegrotingen 2022 van de volgende 

Gemeenschappelijke Regelingen: Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst & Zevenbergen, 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, WVS Groep, GGD West-Brabant, Regionale 

Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, Omgevingsdienst Midden- & West-Brabant, 

Regio West Brabant, West-Brabants Archief, Belastingsamenwerking West-Brabant en Werkplein 

Hart van West-Brabant.  

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan voor Wernhoutseweg 161 in Wernhout ter inzage 

Aan de Wernhoutseweg 161 in Wernhout zit een champignonkwekerij. De initiatiefnemer wil een 

nieuwe bedrijfsloods oprichten. Per saldo wordt het bouwvlak niet vergroot, maar wijzigt alleen de 

ligging. Deze vormverandering is mogelijk door het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid in het 

plan Buitengebied. 

 

• De Ja/Nee en Nee/Nee sticker te promoten door alle huishoudens in de gemeente 

Zundert aan te schrijven 

Het promoten van de Ja/Nee en Nee/Nee-sticker levert milieuwinst op omdat er minder 

reclamefolders en huis-aan-huis bladen worden verspreid. Denk hierbij aan de besparing op papier, 

inkt, brandstof en inzamelkosten. Het promoten van de Ja/Nee en Nee/Nee-sticker heeft het 

grootste effect wanneer ieder huishouden in de gemeente Zundert een brief ontvangt. In de brief 

staat uitgelegd wat de Ja/Nee en Nee/Nee-sticker betekent.  

 

• Kennisgenomen van het evaluatieverslag minimabeleid 2018-2020 en stemt in met het 

afwijken van de motie Impuls armoedebestrijding door de wens van de Raad mee te 

nemen in een plan van aanpak rondom corona  

We willen minder armoede in de gemeente Zundert. Daarom heeft de gemeente een proactieve 

aanpak voor schuldenproblematiek en voor het voorkomen van schulden en armoede. De gemeente 

Zundert heeft een groot aantal regelingen om armoede te verminderen. Met deze regelingen heeft 

de gemeente een goed gevulde ‘gereedschapskist’ om nadelige effecten van armoede te 

beperken en te voorkomen. De raad geeft in een motie aan dat we het minimabeleid goed op orde 

hebben, maar dat we nader accent kunnen leggen op maatregelen waarmee de inkomenssituatie 
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van inwoners in armoede structureel verbeterd worden. Dit gaan we aanpakken in een integraal 

plan van aanpak rondom corona. 


