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

 

• Stemt in met de inrichting van de Laguitensebaan 45b in Rijsbergen als opvanglocatie 

voor Oekraïense vluchtelingen en stemt in met het voorlopig uitbetalen van leefgeld 

De gemeente Zundert opent een opvanglocatie voor 50 Oekraïense vluchtelingen aan de 

Laguitensebaan 45b in Rijsbergen. Deze locatie bestaat uit 12 appartementen. De planning is om 

de locatie begin april klaar te hebben. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het uitbetalen van 

leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen.  

 

• Stelt de tweede bestuursrapportage van het sociaal domein vast 

De gemeenteraad wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de situatie en voortgang binnen het 

sociaal domein via een bestuursrapportage. In deze rapportage staat informatie over de uitvoering 

van wettelijke taken op het gebied van jeugd, Wmo, participatie en inburgering. Ok geeft de 

rapportage inzicht in lokale en regionale beleidsontwikkelingen, waaronder de Vraagwijzer Zundert. 

De rapportage geeft tenslotte inzicht in het gebruik van de voorzieningen in het sociaal domein. 

 

• Stemt in met de beoordeling van de investeringsaanvragen sportaccommodaties voor 

investeringen in sportaccommodaties 2023 

De gemeente spant zich in voor toekomstbestendige sportaccommodaties en biedt 

sportverenigingen jaarlijks de mogelijkheid om een investeringsaanvraag in te sturen. Deze 

aanvragen worden getoetst aan het afwegingskader. Als aanvragen deze toets doorstaan worden 

de betreffende investeringen, na besluitvorming door het college, meegenomen in de 

begrotingscyclus. 

 

• Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan Hoek Luitertweg – Heischoorstraat in Klein 

Zundert vast te stellen 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 5 augustus 2021 voor een periode van 6 weken ter 

inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend en die zijn behandeld. Het bestemmingsplan kan nu 

ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het bestemmingsplan moet gewijzigd 

worden vastgesteld. 

 

• Het college vraagt de raad hen opdracht te geven het burgerinitiatief ‘MTA Achtmaal’ 

verder voor te bereiden 

Het ingediende burgerinitiatief om een multifunctioneel terrein (MTA) te realiseren in Achtmaal 

vraagt om nader onderzoek. Het college doet dit graag in goed overleg met de initiatiefnemers. 

Doel is de mogelijkheden en haalbaarheid van een MTA voor het verenigingsleven in Achtmaal 

inzichtelijk te maken. 

http://www.zundert.nl/

