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

 

• Legt het ontwerp bestemmingsplan Minnelingsebrugstraat 12 en 21 en Ellewaard 2 in 

Achtmaal ter inzage  

Het ontwerp bestemmingsplan gaat over het verplaatsen van het planologische koppelteken tussen 

de agrarische bouwvlakken Minnelingsebrugstraat 12 en 21. In de nieuwe situatie ontstaat dan een 

koppelteken tussen het bedrijf aan de Ellewaard 2 en het perceel Minnelingsebrugstraat 21. Het 

bedrijf aan de Minnelingsebrugstraat 12 wordt voortgezet in kleinere vorm als vollegrond 

boomteeltbedrijf. Het plan ligt voor zes weken ter inzage.  

 

• Heeft kennisgenomen van de kaderbrieven voor de begroting 2023 van de 

gemeenschappelijke regelingen, en de formulieren waarin de kaders zijn getoetst 

De gemeente participeert in 12 gemeenschappelijke regelingen. De Raad wil meer en betere sturing 

geven aan de planning- en controlcyclus van iedere gemeenschappelijke regeling. Via de 

kaderbrieven krijgt de raad op tijd inzicht in de uitgangspunten voor de begrotingen van 2023. Een 

overzicht van de 12 regelingen staat op de website van de gemeente Zundert.    

 

• Stemt in met het inhoudelijk kader voor de regionale samenwerkingsagenda van West-

Brabantse gemeenten, GGD West-Brabant, CZ Zorgkantoor en CZ zorgverzekeraar 

Het ministerie van VWS wil een landelijk sluitend samenwerkingsnetwerk tussen gemeenten, GGD, 

zorgverzekeraars en zorgkantoren op het gebied van preventie. Gemeenten, GGD West-Brabant, 

CZ Zorgverzekeraar en CZ Zorgkantoor willen samen met zorgaanbieders in West-Brabant de 

verantwoordelijkheid nemen voor preventie. Dit doen ze om ondersteuning en zorg voor alle 

inwoners toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar te houden.  

 

• Stemt in met onderzoek naar samenwerking Wmo West Brabant West  

De bestuurders van de 9 gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, 

Zundert, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht willen onderzoek doen naar een 

efficiëntere samenwerking in het sociaal domein. Zoals de Wmo, maar ook andere thema’s lenen 

zich voor nader onderzoek, zoals schuldhulpverlening en de Participatiewet. Gemeente Zundert 

werkt hiervoor al intensief samen in De6-verband. 

http://www.zundert.nl/
https://www.zundert.nl/fileadmin/Zundert/Documenten/Bestuur_en_politiek/2022_Gemeenschappelijke_regelingen_toegankelijk.pdf

