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

 

• Stemt in met de overeenkomst ‘afspraken langer zelfstandig wonen’ met Thuisvester 

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn er momenteel vier ontwikkelingen: de 

vergrijzing; het Rijksprogramma Langer Thuis; een afname van het aantal mantelzorgers; en het 

abonnementstarief. Hierdoor neemt bij veel gemeenten, zo ook bij de gemeente Zundert, het aantal 

aanvragen en toewijzingen van onder andere woningaanpassingen toe. Dit zorgt voor een hogere 

druk op de budgetten van woningaanpassingen. Daarnaast is het gewenst om met 

woningbouwcoöperatie Thuisvester afspraken te maken over de verantwoordelijkheden in deze. 

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan Rustenburgstraat 1a in Zundert ter inzage  

Op deze locatie is een boomteeltbedrijf gevestigd. De initiatiefnemer wil de foliekas uitbreiden met 

het oog op groei en doorontwikkeling van het bedrijf. Hiervoor moet uitbreiding van het bouwvlak 

plaatsvinden. Het plan hiervoor ligt voor zes weken ter inzage.  

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan Heischoorstraat 4 in Klein Zundert ter inzage 

Dit is een voormalige agrarische bedrijfslocatie waarbij het agrarisch bedrijf al enige tijd beëindigd 

is en niet meer wordt voortgezet. De locatie heeft de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’. 

Het voorstel is nu om dit om te zetten naar ‘Wonen’. Het plan hiervoor ligt voor zes weken ter 

inzage. 

 

• Legt het ontwerp wijzigingsplan Sintelweg 17 in Rijsbergen ter inzage 

Dit is een voormalige agrarische bedrijfslocatie waarbij het agrarisch bedrijf al enige tijd beëindigd 

is en niet meer wordt voortgezet. De locatie heeft de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’. 

Het voorstel is nu om dit om te zetten naar ‘Wonen’. Het plan hiervoor ligt voor zes weken ter 

inzage. 

 

• Stelt de eerste bestuursrapportage van 2022 vast 

Dit is de eerste bestuursrapportage, die vooral bedoeld is om de netwerkbegroting 2023 te 

herijken. Daarnaast geeft het de voortgang van activiteiten en investeringen aan. De peildatum 

van de werkelijke cijfers is 25 februari 2022. 
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