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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 12 april 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
•

Legt het ontwerp bestemmingsplan Eldertstraat 1b in Klein Zundert ter inzage
Op deze locatie is het agrarisch bedrijf (boomteelt) al enige tijd beëindigd en wordt niet meer
voortgezet. Initiatiefnemer wil de bestemming wijzigen naar ‘wonen’. Ook wil de initiatiefnemer het
woonbestemmingsvlak op een andere manier vorm geven, waarbij het woonvlak over een langere
zijde aan de Eldertstraat is gepositioneerd. Het plan ligt voor zes weken ter inzage.

•

Stemt in om het SROI-beleid (social return on investment) als plustaak van het
Werkplein Hart voor West-Brabant per 2022 voor onbepaalde tijd te continueren
Sinds 2020 wordt het SROI-beleid actief en uniform vorm gegeven in De6-verband (gemeenten
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert). De coördinatie en uitvoering
is belegd bij het Werkplein Hart voor West-Brabant. Dit beleid is gericht op het bieden van betaald
werk of ontwikkelmogelijkheden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

•

Stelt de Raad voor om de eerste wijziging Algemene Subsidieverordening gemeente
Zundert 2020 vast te stellen
In de verordening uit 2020 staat dat voor subsidies van meer dan € 50.000 een controleverklaring
van een accountant nodig is. Zo’n verklaring komt tot stand na een diepgaande accountantscontrole
naar de getrouwheid van de jaarcijfers. Deze controle staat vaak niet in verhouding tot de omvang
van de subsidie, de bedrijfsvoering en de kosten voor de subsidieontvanger. Om deze redenen
wordt voorgesteld de controleverklaring voor subsidies tussen € 50.000 en € 150.000 te vervangen
door een ‘samenstellingsverklaring’ door een extern accountant, een administratiekantoor of een
jaarverslag met jaarrekening. Voor subsidies van € 150.000 en hoger blijft de controleverklaring
van toepassing.

•

Brengt het ontwerp bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoefstraat in Rijsbergen’ in
procedure
Voor deze locatie ligt er een plan voor woningbouw. De beoogde woningbouwontwikkeling draagt
bij aan het gewenste woningaanbod in Rijsbergen. Ook wordt invulling gegeven aan de afspraken
met de provincie Noord-Brabant over de realisatie van Ruimte voor Ruimte kavels. Tot slot draagt
de ontwikkeling bij aan een aangenaam en aantrekkelijk woon- en leefklimaat en een zorgvuldige
dorpsafronding.
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