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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 26 oktober 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Voert de ‘Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden COVID-19’ uit door 

subsidie te verlenen aan Optisport  

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan de gemeente Zundert een uitkering 

overgemaakt voor zwembaden in onze gemeente. Het gaat om de SPUK IJZ COVID-19 uitkering 

voor het jaar 2020. Vanwege de coronamaatregelen was het economisch niet rendabel om een 

zwembad open te houden. Om de financiële gevolgen te verzachten is de Regeling Specifieke 

uitkering ijsbanen en zwembaden COVID-19 in het leven geroepen. De gemeente keert de uitkering 

in de vorm van subsidie uit aan Optisport. 

 

• Stelt het gewijzigd plan voor de herontwikkeling van de Bredaseweg 2 in Zundert vast 

Voor de herontwikkeling van de locatie Bredaseweg 2 in Zundert ligt er een plan. Afgelopen voorjaar 

vond de omgevingsdialoog plaats waarbij iedereen input kon leveren op dit plan. De geleverde 

input gaf aanleiding tot aanpassingen in het ontwerp van het park, het appartementencomplex en 

er is gekozen voor natuurinclusief bouwen. Dit gewijzigde plan is u vastgesteld door het college 

van B&W. De raad wordt hier over geïnformeerd, om het plan vervolgens opnieuw voor inspraak 

voor te leggen zodat inwoners er via inwonersplatform Samen Zundert op kunnen reageren.  

 

• Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan De Maalderij in Klein Zundert vast te stellen 

Het bestemmingsplan betreft de Klein Zundertseweg 1 en 1a in Klein Zundert. Om een nieuwe 

invulling aan het perceel te geven, is het plan om het voorste gedeelte (Klein Zundertseweg 1a) te 

behouden en het achterste gedeelte (Klein Zundertseweg 1) te saneren. Hier komen vier woningen 

en drie appartementen. Tegenover de locatie ligt een ruim perceel (naast Klein Zundertseweg 26) 

en het plan is om op deze locatie één woning te plaatsen. 

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan Breedschotsestraat 27 in Rijsbergen 

Op de locatie Breedschotsestraat 27 in Rijsbergen ligt het bestemmingsplan ‘Agrarisch – Agrarisch 

bedrijf’. Het voorstel is om de bestemming om te zetten naar ‘Wonen’. Om de ontwikkeling juridisch 

en planologisch mogelijk te maken is gekozen voor het opstellen van een wijzigingsplan. Dit plan 

wordt nu ter inzage gelegd.  

 

• Stelt de derde bestuursrapportage vast 

Dit is de derde bestuursrapportage van 2021. Het doel is om de voortgang van activiteiten en 

investeringen aan te geven. Daarnaast wordt zoveel mogelijk de prognose van het 

jaarrekeningresultaat weergegeven. De peildatum van de cijfers is 15 oktober 2021. Met de derde 

bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de begroting 2021. 

 

• Heeft ingestemd met de verhoging van tarieven voor de jeugdhulp in 2022 

De jeugdhulpregio West-Brabant, waar gemeente Zundert in participeert, stelt ieder jaar de 

tarieven voor het jaar daarop vast. Om ervoor te zorgen dat jeugdhulpaanbieders hun 

dienstverlening over 2022 kunnen voortzetten met reële tarieven worden de tarieven verhoogd.  

 

 

http://www.zundert.nl/
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