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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 7 september 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Stemt in met het kwijtschelden van de gebruikersvergoeding sportaccommodaties Q2 

2021 

Corona raakt ons allemaal, ook de verenigingen. Daarom konden gebruikers van 

buitensportaccommodaties ervoor kiezen om over twee kwartalen van 2020 en het eerste kwartaal 

van 2021 de huur (deels) terug te krijgen. Vandaag heeft het college van B&W beslists om die 

mogelijkheid ook te bieden voor het tweede kwartaal van 2021. De verenigingen die hiervoor in 

aanmerking komen, worden geïnformeerd. 

 

• Stelt de bestuursrapportage Sociaal Domein 1e halfjaar van 2021 vast 

Via deze bestuursrapportage houdt het college van B&W de gemeenteraad periodiek op de hoogte 

van de stand van zaken en voortgang binnen het sociaal domein. Het is een aanvulling op de 

reguliere P&C cyclus en bevat ook een financiële stand van zaken. 

 

• Informeert de Raad over de zeven gebiedsvisies en voortgang van het pilot Vitaal 

Buitengebied 

Gemeente Zundert werkt sinds drie jaar samen met partners en inwoners aan een vitaal 

buitengebied. Leegstand en andere vitaliteitsopgaven waren daartoe de aanleiding. Inmiddels zijn 

via het loket Vitaal Buitengebied 253 locaties met vragen of initiatieven in behandeling genomen 

en zijn er in de gemeente zeven gebieden aangemerkt waar we werken aan een vitaal buitengebied.  

 

• Stelt de Raad voor om de Participatieleidraad voor de Omgevingswet vast te stellen 

Op 1 juli 2022 treedt de landelijke Omgevingswet in. Eén van de doelen van de Omgevingswet is 

dat belanghebbenden op tijd worden betrokken bij projecten in hun leefomgeving. Initiatiefnemers 

van buitenplanse omgevingsactiviteiten zijn verplicht om een participatietraject te voeren conform 

deze participatieleidraad. In de Participatieleidraad geeft de gemeente aan hoe participatie wordt 

vormgegeven. 

 

 

http://www.zundert.nl/

