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

Wijzigt de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein
Hart van West-Brabant
Met de nieuwe Wet inburgering per 1-1-2022 worden gemeenten verantwoordelijk voor de
inburgering van statushouders. Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk
inburgeren en Nederlands leren op het voor hen hoogst haalbare niveau. Het Werkplein Hart van
West-Brabant gaat de inburgering van nieuwkomers begeleiden namens de gemeenten Etten-Leur,
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.

•

Geeft opdracht aan Werkplein Hart van West-Brabant om per september te starten met
het uitvoeren van de wet inburgering
Door eerder te starten met het uitvoeren van de wet kan het Werkplein ervaring opdoen met de
nieuwe manier van werken.

•

Gaat samen met Jeugdhulpregio West-Brabant west een samenwerkingsovereenkomst
aan met onderwijs-zorgvoorziening Plein 3
Plein 3 wordt gezien als een noodzakelijke voorziening voor een zeer specifieke doelgroep. Dit zijn
jongeren die uitstromen vanuit een gesloten plaatsing, waarvoor een gesloten plaatsing dreigt én
die geen perspectief meer hebben op onderwijs maar enkel op werk. Door deel te nemen aan deze
pilot onderzoeken we of de voorziening een bijdrage levert aan het dekkend netwerk van onderwijszorgvoorzieningen in West-Brabant.

•

Heeft de subsidies voor 2020 vastgesteld
Een aantal organisaties in de gemeente hebben in 2020 subsidie ontvangen voor hun activiteiten.
Het college van B&W heeft deze subsidies definitief vastgesteld.

•

Legt het wijzigingsplan omzetting naar Wonen Oude Baan 21 b te Wernhout ter inzage
De initiatiefnemer wil gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheid in het plan Buitengebied om
de bestemming om te zetten naar Wonen. De overtollige bedrijfsbebouwing wordt op termijn
gesloopt en er wordt aan een zijde een beukenhaag geplaatst.

•

Verleent medewerking aan het principeverzoek Achtmaalseweg 127a en 129 in Zundert
Het college verleent in principe medewerking aan het initiatief, waarbij een VAB-locatie wordt
omgezet naar een bedrijfslocatie. Een ondernemer kan hier zijn bedrijf voortzetten en verder
ontwikkelen, waar dat aan de Klein Zundertseweg in Klein Zundert niet mogelijk was.

•

Brengt het ontwerpbestemmingsplan Hoek Luitertweg – Heischoorstraat in procedure
De initiatiefnemer wil 3 ruimte-voor-ruimte woningen realiseren. Tevens draagt het plan bij aan
een kwalitatieve afronding van de dorpskern van Klein Zundert. Het ontwerpbestemmingplan heeft
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ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan is het plan op onderdelen aangepast. Daarom wordt
het nu in procedure gebracht.

•

Legt het ontwerp bestemmingsplan Wernhoutseweg 147-139 (Donkvoort) ter inzage
Naast de kerk en aan de rand van de bebouwde kom ligt de locatie Wernhoutseweg 139 en 147.
De initiatiefnemer wil 12 starterswoningen realiseren. Daarnaast wordt de grond gesaneerd en
wordt de braakliggende locatie ingevuld en in verbinding gebracht met de dorpskern van Wernhout.

•

Brengt ontwerpbestemmingsplan Tiendpad 1c te Wernhout in procedure
De initiatiefnemer wil de bestaande gebouwen slopen en 12 grondgebonden woningen realiseren.
Het ontwerpbestemmingsplan voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn tijdens het
principeverzoek. Uit de omgevingsdialoog klinken positieve geluiden. Daarom brengt het college
het plan in procedure.
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