
 

 

Nieuws van het college van B&W 

 

- 1 - 
 

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 2 november 2021 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Heeft ingestemd met de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen regio Breda 

voor de periode 1-1-2022 tot 1-1-2026 

Vanaf 2022 wordt het beschermd wonen een verantwoordelijkheid voor gemeenten. In onze regio 

gaan we hierin samenwerken met de gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, 

Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert. Hiertoe hebben de gemeenteraden eind 2020, 

begin 2021 een beleidsplan vastgesteld. De samenwerking wordt juridisch vastgelegd in een 

gemeenschappelijke regeling. 

 

• Heeft ingestemd met de Regiovisie jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025 

De gemeente Zundert werkt in de regio West-Brabant-West met 8 andere gemeenten aan de 

uitvoering van de Jeugdwet. Ontwikkelingen in de jeugdhulp hebben ertoe geleid dat er een nieuwe 

visie ligt: de Regiovisie jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025. Hieruit volgen 

ontwikkeldocumenten die door de colleges worden vastgesteld en waarover de gemeenteraden 

worden geïnformeerd. Het college van B&W stelt nu aan de raad voor om deze regiovisie vast te 

stellen.  

 

• Heeft ingestemd om de besturen van de RK kerken en het Van Goghkerkje een 

kerkenvisie te laten opstellen 

Een kerkenvisie is een strategische visie op de toekomst van monumentale kerkgebouwen in de 

gemeente Zundert. Doel van het ontwikkelen van Kerkenvisie is om dergelijke monumentale 

gebouwen als cultureel erfgoed voor de toekomst zo veel mogelijk te behouden, voor het doel 

waartoe ze zijn gebouwd en/of als cultureel erfgoed en relevant maatschappelijk vastgoed. 

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan Noordhoeksestraat 5 in Rijsbergen ter inzage  

Het bedrijf Nuiten Egaliseer- en Grondwerkbedrijf B.V. is al ruim 30 jaar gevestigd aan de 

Noordhoeksestraat 5 in Rijsbergen. Er ligt nu een plan om de locatie verder te ontwikkelen en een 

loods te vervangen. Er is namelijk een tekort ontstaan aan opslagruimte voor landbouwmachines. 

Het ontwerp wordt zes weken ter inzage gelegd. 

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan Kalmthoutsebaan 12 in Wernhout ter inzage  

De voormalige agrarische activiteiten zijn beëindigd op deze  locatie. De bestaande 

bedrijfsbebouwing wordt dus niet meer gebruikt ten dienste van een agrarisch bedrijf. Het initiatief 

is om deze voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in te richten voor een hoefsmederij. Het 

ontwerp wordt zes weken ter inzage gelegd.  

 

http://www.zundert.nl/

