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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 15 juni 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Geeft het voorontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoefstraat’ in Rijsbergen 

vrij voor inspraak 

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoefstraat’ in Rijsbergen gaat over de 

realisatie van 12 bouwkavels en 12 twee onder een kap-woningen. In totaal komen hier 24 

woningen. Dit plan biedt een mooie mix aan woningen. En het past in de realisatie van een goede 

afronding van de kern Rijsbergen. De huidige bestemmingsplannen staan dit plan niet rechtstreeks 

toe, daarom wordt er een bestemmingsplanprocedure doorlopen.  

 

• Stelt de Raad voor om de eindrapportage ‘Individuele doordecentralisatie 

onderwijshuisvesting’ vast te stellen en het instrument van IDDC opnieuw te bespreken 

bij de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting in 2023 

In 2020 besloten de schoolbesturen (SPOZ, SKOR, SKVOB en Koraal) en de gemeente om 

onderzoek te doen naar innovatieve financiering. Schoolbesturen en gemeente hebben een 

positieve grondhouding voor het model van individuele doordecentralisatie. In de eindrapportage 

is de inhoudelijke en de financiële impact van IDDC in kaart gebracht vergeleken met de huidige 

manier van financiering (klassieke financiering) door de gemeente. Ook staat er een reflectie in 

over de verschillende standpunten en een analyse voor welk deel de verschillen overbrugbaar zijn. 

 

• Heeft kennisgenomen van het ‘Economische programma kernwinkelgebied Rijsbergen’, 

stelt het gebied tussen de Hogestraat en de Action aan als kernwinkelgebied en start met 

fase 1 van het programma 

Het winkelgebied van Rijsbergen is qua omvang en concentratie van retailers aantrekkelijk voor 

Rijsbergen. Een economisch programma voor het winkelgebied borgt het economisch belang en 

biedt voor ondernemers een duidelijk perspectief. Het programma is onderdeel van de 

omgevingsvisie, en van daaruit worden inwoners meegenomen in de plannen.  

 

• Onderschrijft, onder voorwaarden, het Regionaal Afsprakenkader Arbeidsmigranten 

West-Brabant 

Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de economie in West-Brabant. We willen 

daarom dat West-Brabant voor arbeidsmigranten een aantrekkelijke en veilige vestigingsplaats is. 

Het ‘Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten West-Brabant’ is een set afspraken om in de regio 

de omstandigheden voor arbeidsmigranten te verbeteren. Het gaat hierbij om afspraken over 

huisvesting, economie, arbeidsmarkt, welzijn, gezondheid en monitoring. Iedere overheid heeft 

daarbij haar eigen verantwoordelijkheid en beleidsruimte. 
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