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

Gaat de gemeenschappelijke regeling ‘Beschermd Wonen regio Breda’ aan
Het college heeft op 2 november besloten om aan de Raad toestemming te vragen voor het aangaan
van de gemeenschappelijke regeling ‘Beschermd Wonen regio Breda’. Deze toestemming is op 14
december verleend. Er is nu definitief besloten om de regeling aan te gaan.

•

Stelt de naam ‘Donkvoort’ vast voor een openbare ruimte in Wernhout
De naam is bedoeld voor het nieuwbouwproject naast de kerk aan de Wernhoutsweg in Wernhout.
Een ‘Donk’ is een zandige opduiking in een moerassig gebied. ‘Voort’ is een ondiepe plaats in een
beek, waar men te voet of met paard en kar de stroom kon passeren. Deze benaming in Wernhout
voert terug tot het jaar 1502. Toen was er sprake van Opte donckvoirt, gelegen nabij’s
Heerenstroom (De Aa of Weerijs werd vroeg ook wel ’s Heerstroom genoemd).

•

Stemt in met de voorbereidingen van een aanbesteding van het Bravo Flex vervoer
De provincie en West-Brabantse gemeenten werken samen aan gedeelde mobiliteit. Reizigers
maken dan gebruik van verschillende soorten vervoer: directe ov-lijnen, een kleinschalig collectief
vervoerssysteem, vrijwilligersvervoer of producten als deelfiets, deelauto en deelscooter.
Onderdeel van dit concept is een flexibel kleinschalig collectief vervoerssysteem: Bravo-Flex.
Kleinschalig openbaar vervoer en het Wmo-vervoer (deeltaxi) komen hierin samen en worden
samen aanbesteed.

•

Stelt het wijzigingsplan Buntweg 21 in Achtmaal ongewijzigd vast
Het gaat hier om een plan voor de doorontwikkeling van een boomteeltbedrijf. Initiatiefnemer wil
deels buiten het bestaande bouwvlak een nieuwe kas bouwen en stellingen en tunnels creëren.
Daarom ligt er dit plan. Dat heeft zes weken ter inzage gelegen. Het plan is nu vastgesteld.

•

Legt de nota Bodembeheer 2022-2032 ter inzage
In de nota Bodembeheer wordt het beleid over het (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie
als bodem beschreven. De nota Bodembeheer is geactualiseerd, omdat de termijn van 10 jaar
verstreek en vanwege de Omgevingswet.

•

Stelt het Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsprogramma 2021-2022 vast
Met het VTH-programma wordt verantwoord in hoeverre de doelen zijn bereikt en welke taken er
in 2021 zijn uitgevoerd. Daarnaast geeft het VTH-programma inzicht in de doelen en taken van het
jaar 2022. Uitvoering van de VTH-taken moet leiden tot een kwalitatief goede, gezonde en veilige
leef- en werkomgeving in de gemeente Zundert.
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•

Stelt de klachtenregeling ‘Aanbesteding Gezamenlijk Klachtenmeldpunt’ vast
De Rijksoverheid heeft begin dit jaar besloten om de rechtsbescherming van ondernemers bij
aanbesteden te verbeteren. Een maatregelenpakket moet hieraan bijdragen. Wij zijn daarom
verplicht om een onafhankelijk klachtenloket in te richten voor ondernemers.

•

Stelt het inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert 2022 vast
Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid dateert uit 2017. Dit beleid is nu geactualiseerd en de
laatste ontwikkelingen zijn er in verwerkt. Zoals Social Return en maatschappelijk verantwoord
inkopen.
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