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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 8 maart 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Stelt de beleidsregel en het aanvraagformulier ‘subsidieregeling verdeling incidentele 

Rijksbijdrage voor de naleving op de controle van het coronatoegangsbewijs en 

identiteitsdocument’ vast 

Het scannen van de QR-code van het coronatoegangsbewijs kan hebben geleid tot extra kosten 

voor bedrijven en organisaties. Wie extra kosten heeft, kan een aanvraag doen voor een eenmalige 

uitkering in de vorm van een subsidie. Het Rijk stelt voor gemeente Zundert een bedrag ter 

beschikking van €84.019 voor de periode van 1 januari tot en met 26 maart 2022. 

 

• Beschouwt subsidies uit 2021 van Het Zunderts Toneel, Stichting RICH en Rotor (project 

Achter de voortuin) als ambtshalve aanvraag 2022 

De drie organisaties Het Zunderts Toneel, Stichting RICH en Rotor (project Achter de voortuin) 

hebben vanwege de coronamaatregelen hun subsidiegelden uit 2021 niet kunnen inzetten voor hun 

activiteiten. Zij geven aan deze activiteiten in 2022 uit te voeren. Daarom is dit besluit genomen, 

temeer omdat één van de doelstellingen uit het subsidiebeleid Eenvoudig en Dichtbij is dat de 

administratieve lasten voor de vrijwilligersorganisaties zo laag mogelijk worden houden. Het 

verrekenen van de subsidie 2021 met subsidie 2022 past binnen deze doelstelling.   

 

• Legt het ontwerp-wijzigingsplan Maalbergenstraat 10 in Wernhout ter inzage 

Op deze locatie is een boomteeltbedrijf gevestigd. De initiatiefnemer wil een nieuwe bedrijfsloods 

bouwen. Binnen het bestaande bouwvlak is daarvoor niet voldoende ruimte. Daarom ligt er dit plan 

om het bouwvlak te vergroten. Het plan ligt voor zes weken ter inzage. 
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