Nieuws van het College van B&W
Zaaknummer: Z22-000174
Documentnummer: ZD22022702
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 19 april 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
•

Stelt de Raad voor om een suppletieverzoek in te dienen bij het Rijk voor een bijdrage
bij het opsporen van niet-gesprongen conventionele explosieven
In 2021 heeft de gemeente Zundert kosten gemaakt voor het opsporen van niet-gesprongen
conventionele explosieven (ontplofbare oorlogsresten). Dit is het gevolg van een historisch
vooronderzoek naar niet-gesprongen explosieven en een hierop gebaseerde handelingskaart. Het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vergoedt 68% van de gemaakte kosten.
Het indienen van een raadsbesluit is een voorwaarde om voor deze uitkering in aanmerking te
komen.

•

Stemt in met de Dienstverleningsovereenkomst Zundert & Etten-Leur voor de Wmo,
Jeugd en schuldhulpverlening in 2022
De gemeente Etten-Leur voert voor onze gemeente werkzaamheden uit op de terreinen Wmo,
jeugd en schuldhulpverlening. Dat gebeurt op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO).
De huidige DVO is van 2021. Er is een actualisatie nodig vanwege (privacy)wetgeving en de
dagelijkse praktijk.

•

Stemt in met de beleidsregels voor eenmalige energietoeslag in 2022
Naar schatting heeft 10% van de huishoudens moeite met het betalen van de energierekening en
lopen het risico om schulden te maken. Om hen op korte termijn te ondersteunen is door het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de eenmalige energietoeslag ontwikkeld.
Gemeenten hebben de opdracht gekregen om de regeling uit te voeren. Hiervoor moet de gemeente
kaders vaststellen via beleidsregels. De ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022’ zijn in
samenwerking met De6-gemeenten en het Werkplein Hart van West-Brabant tot stand gekomen.

•

Stelt de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Zundert 2022 vast
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school
groot, of kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. Ouders kunnen
dan een beroep doen op leerlingenvervoer. Daarvoor heeft de gemeente een vordering welke nu is
geactualiseerd. Hierin staan de criteria voor leerlingenvervoer.

•

Stelt de Raad voor om te onderzoeken welke verkeersmaatregelen op korte en lange
termijn mogelijk zijn om de verkeersintensiteiten bij de Risten in Rijsbergen te verlagen
De gemeente bereidt een herinrichting van de Risten in Rijsbergen voor. Er is een inspraakavond
geweest waar bewoners hun mening hebben gegeven over de plannen voor de herinrichting.
Tevens hebben zij kritische geluiden laten horen over de huidige verkeersintensiteiten in de Risten.
De gemeente wil de bewoners van de Risten duidelijkheid bieden over het terugdringen van de
verkeersintensiteiten in de Risten.

•

Legt het ontwerp wijzigingsplan Stuivezandseweg 58 in Klein Zundert ter inzage
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Dit is een agrarische bedrijfslocatie waarbij het boomteeltbedrijf is beëindigd en niet meer wordt
voortgezet. Initiatiefnemer wil op deze locatie een kleinschalige ‘zorg gerelateerde dagbesteding
(dagbeleving) voor ouderen’ opstarten, en in de loop der jaren uitgroeien naar 20 tot 30 deelnemers
per dag. Dit alles wordt uitgevoerd in en rondom de bedrijfsgebouwen, waarbij ook de
landbouwgronden achter op het perceel worden ingericht voor de buitenactiviteiten.
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