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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 11 januari 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
•

Verlengt de overeenkomsten voor het leerlingenvervoer in 2022-2023
De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. De gemeente heeft hiervoor
contracten met aanbieders TCMB (voor de korte ritten) en DVG (voor de lange ritten). Deze
contracten worden nu met een jaar verlengd.

•

Stemt in met de inkoopstrategie voor Niet Vrij Toegankelijke Zorg in Jeugdhulpregio
West-Brabant West
De Niet Vrij Toegankelijke Zorg gaat over de contracten voor hoogcomplexe zorg, laagcomplexe
zorg, de time-out voorziening, woonzorg residentieel, gezinshuizen en pleegzorg. Deze contracten
verlopen op 1 januari 2023. Dit betekent dat de Jeugdhulpregio West-Brabant West hiervoor nieuwe
inkooptrajecten moet starten. De inkoopstrategie is een eerste stap en geeft richting aan de inkoop
van 2023 en verder.

•

Stelt het Bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte’ Nelleveldstraat 1a in Rijsbergen ter
vaststelling voor aan de Raad
Voor deze locatie ligt het plan voor de sanering van de intensieve veehouderij en de bouw van twee
Ruimte-voor-Ruimte-woningen. Het ontwerp heeft dit voorjaar ter inzage gelegen. Daarop zijn twee
zienswijzen gekomen. Deze zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van en aanvulling op het
plan. Het plan wordt nu aan de Raad aangeboden om gewijzigd vast te stellen.

•

Stelt de Raad voor om de actualisatie over de bebouwde komgrenzen vast te stellen
De gemeente Zundert is doorgegroeid qua ruimtelijke ontwikkeling. Daarom moeten de
verkeerskundige bebouwde komgrenzen worden herzien. Dit is in lijn met de Wegenverkeerswet
1994. Ook is er behoefte om de komgrenzen te herzien in lijn met de Wet natuurbescherming. Met
het vaststellen van de grenzen is door komborden direct duidelijk waar de grens ligt tussen de
diverse snelheidsregimes, en waar de Wet natuurbescherming de houtopstand beschermt. De
actualisatie is besproken met de dorpsraden en politie, en heeft ter inzage gelegen.

•

Stemt in met de Strategienotitie Bedrijventerreinen Zundert 2022-2024
In het politiek akkoord 2018-2022 staat de bestuursopdracht bedrijventerreinen. Met de strategie
willen we bereiken dat het aanbod van ruimte voor lokale bedrijvigheid passend blijft door het
opstellen van een toekomstperspectief en -plan per bedrijventerrein. En door een monitor voor
zicht op de vraag en aanbod van ruimte en de resultaten op het gebied van duurzaamheid. De
strategienotitie wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de Raad.
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