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 6 juli 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
•

Heeft ingestemd met de verlenging voor de ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten’ (TONK)
De landelijke TONK-regeling is in maart 2021 van start gegaan. Met de TONK kunnen inwoners een
terugval van hun inkomsten opvangen. Inwoners van de gemeente Zundert kunnen de TONK
aanvragen bij het Werkplein Hart van West-Brabant. Het demissionair kabinet heeft nu besloten
om de TONK te verlengen tot 1 oktober 2021. Om dit mogelijk te maken moeten de lokale
beleidsregels over TONK worden verlengd.

•

Heeft ingestemd met het besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen
Op 18 januari kondigde het kabinet aan dat schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen en andere
publieke uitvoeringsorganisaties worden kwijtgescholden. Het kwijtschelden van de publieke
schulden biedt gedupeerde ouders rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start. Ook
gemeenten gaan openstaande gemeentelijke vorderingen voor gedupeerde ouders van de
kinderopvangtoeslagaffaire kwijtschelden. De rijksoverheid gaat gemeenten hiervoor inhoudelijk
en financieel comfort geven zodat ze vorderingen daadwerkelijk kunnen kwijtschelden. Daarvoor
is er landelijk een Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

•

Heeft kennisgenomen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020
Gemeenten voeren ieder jaar een ervaringsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van
Wmo-ondersteuning. Hoewel 2020 een bijzonder jaar is geweest met veel impact op het sociale
leven en gezondheid zijn de resultaten in lijn met voorgaande jaren. Inwoners zijn over het
algemeen zeer tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening en kwaliteit van de
ondersteuning die zij ontvangen.

•

Heeft ingestemd met het convenant ‘Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugd’
Per 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het
woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt. Het huidige
woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het
nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven. Het
doel van de wetswijziging is het verminderen van de administratieve lasten; het sneller kunnen
leveren van zorg en ondersteuning aan jeugdigen; en het versterken van preventie.

•

Heeft de ‘Nadere Regels Subsidies gemeente Zundert 2022’ vastgesteld
Met dit besluit zijn de nadere regels subsidies aangepast, zodat subsidieverstrekking nog efficienter
en effectiever kan. De aanpassingen komen voort uit de evaluatie van het subsidiebeleid. Hieruit
kwam onder meer het bieden van financiele middelen aan derden ter ondersteuning van
inwonersinitiatieven. Dit is nu opgenomen in de Nadere Regels subsidies gemeente Zundert 2022.
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•

Legt het ontwerp Wijzigingsplan Grote Heistraat 30 in Wernhout ter inzage
De eigenaar van de Grote Heistraat 30 in Wernhout wil de bestemming omzetten van Agrarisch
naar Wonen. De bedrijfswoning wordt een burgerwoning en de twee schuren worden vervangen
door één nieuwe schuur.

•

Verleent in principe medewerking aan het principeverzoek van Boomkwekerij Lodders in
Wernhout
De eigenaar van Bommkwekerij Lodders in Wernhout wil het bedrijf verplaatsen. Vanuit de pilot
Vitaal Buitengebied zijn de opties verkend. Bij deze verkenning is samen met de omgeving,
pilotteam Aa of Weerijs, gemeente, provincie en waterschap een initiatief tot stand gekomen dat
een bijdrage levert om het beekdal klimaat-robuust te maken. Hierdoor komt er ruimte vrij voor
de opgave van het beekdal, een duurzame ontwikkeling van het bedrijf, en een afronding van
Wernhout.

•

Heeft ingestemd met de nieuwe locatie voor Corsobouwplaats De Lent in Wernhout
De corsobouwplaats De Lent wordt verplaatst naar de Wernhoutseweg in Wernhout. De
ontwikkeling sluit aan op het plan van Boomkwekerij Lodders (zie hierboven). Samen vormen zij
één gebiedsontwikkeling. Maar de plannen volgen beide een eigen procedure, omdat het
buurtschap dit jaar tot verplaatsing moet overgaan.

•

Stemt in met het regionaal Perspectief op Wonen en Woningbouw 2021
Gemeente Zundert is onderdeel van de regionale woningmarkt subregio Breda e.o. De gemeenten
in deze subregio stellen sinds enkele jaren een ‘Perspectief wonen en woningbouw’ vast. In het
Perspectief leggen gemeenten gemeenschappelijke opgaven vast en hoe zij daar via woningbouw,
afsprakenkaders, onderzoek, monitoring en alles wat verder nodig is optimaal invulling aan geven.
Het doel is dat gemeenten zich complementair aan elkaar ontwikkelen waar dat nodig is, met
behoud van de lokale identiteit.

•

Stelt de Programmerings- en investeringsagenda West-Brabant vast
Op vrijdag 9 juli ondertekenen gemeenten in de Regio West-Brabant een aantal documenten. Het
college van B&W heeft daarvoor de volgende documenten vastgesteld voor ondertekening: het
Toekomstbeeld
bedrijventerreinen
West-Brabant;
het
rapport
Kwalitatief
gestuurde
programmeringsen
investeringsagenda
bedrijventerreinen
West-Brabant;
en
de
Uitvoeringsagenda bedrijventerreinen West-Brabant 2021-2022.

•

Heeft kennisgenomen van de toekenning van incidentele middelen voor de tekorten
jeugdzorg in 2022
De rijksoverheid stelt voor 2022 € 1.314 mln aan gemeenten beschikbaar ter compensatie voor
de tekorten op jeugdzorg. De compensatie voor de gemeente Zundert voor het begrotingsjaar 2022
is € 1.053.464. Deze compensatie wordt betrokken bij het debat over de Zomernota 2022. Een
nieuw kabinet moet later besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen
aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg effectief en beheersbaar te houden.
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