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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 1 februari 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Wijst stemlokalen aan voor het stemmen op 14, 15 en 16 maart 2022 

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Evenals bij de vorige verkiezingen in 2021 is het 

mogelijk om eerder te gaan stemmen, en wel op 14 of 15 maart. Hier zijn stemlokalen voor nodig. 

Ook is er met dit besluit een gemeentelijk stembureau aangewezen, waar alle stemmen worden 

geteld. Dit jaar maken we voor de eerste keer gebruik van een zogenaamd drive-through 

stembureau op het terrein van de veiling in Zundert. Met deze nieuwe locatie willen we inwoners 

motiveren om hun stem uit te brengen en zo het opkomstpercentage verhogen. 

 

• Stemt in met de samenwerkingsovereenkomst Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd 

Brabant/Zeeland 

Expert teams moeten helpen om op tijd een passend antwoord te vinden op vragen en behoeften 

van jeugdigen en ouders met complexe en meervoudige problematiek. Dit is landelijk vanuit het 

ministerie van VWS in gang gezet, en wij pakken dit in de regio op. Voor het inrichten van de 

expert-teams is voor de zes jeugdhulpregio’s in Brabant en Zeeland een Bovenregionaal 

Expertisenetwerk (BEN) ingericht. 

 

• Stemt in met de inzet van WVS in het eerste kwartaal 2022 

Het werk in de groenvoorziening wordt in onze gemeente gedaan door medewerkers van de WVS. 

Deze mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, en zijn gebaat bij duidelijkheid en vastigheid 

omtrent hun werkzaamheden. Het college van B&W wil dat zij dit werk kunnen blijven doen, en dit 

is ook een voorwaarde in de nieuwe aanbesteding voor de groenvoorziening, waarvoor het contract 

op 1 april ingaat. Het college van B&W heeft vandaag ingestemd met het besluit dat de mensen 

van VWS tot 1 april aan het werk blijven.  

 

• Stelt het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2022-2026 vast 

De gemeenteraad heeft in mei 2021 de visie ‘Elke seizoen een kleurrijk Zundert’ vastgesteld. Met 

onze netwerkpartners is een vierjarig uitvoeringsprogramma opgesteld. De nadruk ligt op het 

ontwikkelen van potentie naar initiatief, om samenhang in de vrijetijdssector te creëren. Het doel 

is om 5% meer bezoekers en verblijftoeristen t.o.v. 2019 te realiseren. Daarnaast het ontwikkelen 

van een aantrekkelijk vestigingsklimaat waarin nieuwe en bestaande bedrijven zich kunnen 

ontwikkelen en ondermijning bestreden wordt.   

 

• Stelt de beleidsregel ‘Beoordelingskader Zonne-energie’ vast 

In juli 2020 stelde de gemeenteraad de Visie Zonne-energie vast. Daarmee besloot de 

gemeenteraad dat de focus ligt op het opwekken van zonne-energie op daken. Uit onderzoek voor 

de Regionale Energiestrategie (RES) bleek dat 9 MW niet gerealiseerd kan worden op daken in de 

gemeente. Door vaststelling van de Visie Zonne-energie biedt Zundert voor maximaal 9 MW ruimte 

voor initiatieven op de grond. Deze afspraken zijn ook geborgd in de RES West-Brabant. De 

beleidsregel ‘beoordelingskader zonne-energie’ is de eerste uitvoeringsstap. 

http://www.zundert.nl/
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