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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 10 mei 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
•

Stemt in met een structurele uitbreiding van het aantal fte jeugdprofessionals van 0,5
fte naar een totaal van 6,7 fte
Al een aantal jaar zien we dat we een bovenmatig beroep doen op de jeugdprofessionals. We zien
dit terug in het aantal casussen waarin jeugdprofessionals lichte ondersteuning of jeugdhulp bieden
beperkt blijft. Terwijl dit dé kern is van het jeugdhulpstelsel van Jeugdhulpregio West-Brabant West
waar onze gemeente deel van uitmaakt. Het team wordt nu structureel uitgebreid met 0,5 fte.

•

Legt het ontwerp wijzigingsplan Spanjaardsdreef 5 in Wernhout ter inzage
Op deze locatie is het agrarisch bedrijf sinds kort beëindigd en wordt niet meer voortgezet.
Initiatiefnemers willen de bestemming wijzigen naar ‘Wonen’. Om deze ontwikkeling mogelijk te
maken, is er een ontwerp wijzigingsplan. Dit ligt nu voor zes weken ter inzage.

•

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan Minnelingsebrugstraat 12 en 21 en
Ellewaard 2 in Achtmaal ongewijzigd vast te stellen
Op Ellewaard 2 in Achtmaal is een boomteeltbedrijf gevestigd. De eigenaar van het bedrijf heeft
begin 2020 een glastuinbouwlocatie aan de Minnelingsebrugstraat 21 aangekocht. De locatie
Minnelingsebrugstraat 21 was voorheen onderdeel van het glastuinbouwbedrijf aan de
Minnelingsebrugstraat 12 in Achtmaal. Het initiatief is nu om de planologische situatie van beide
bedrijven in overeenstemming te brengen met de bestaande economische situatie.

•

Legt het ontwerp bestemmingsplan Goorbaan 1a in Zundert ter inzage
Op deze locatie wordt het bedrijf De Bruijn Mechanisatie gevestigd. Dit bedrijf verkoopt en repareert
tractoren en machines voor landbouw- en boomkwekerijenbedrijven. De initiatiefnemer wil de
bestaande bedrijfsbebouwing van 1.314 m2 uitbreiden tot maximaal 2.390 m2. Binnen het huidige
bestemmings- en bouwvlak is daar geen ruimte voor. Een vergroting van het bestemmingsvlak en
bijbehorend bouwvlak is daardoor noodzakelijk. Het plan ligt nu voor zes weken ter inzage.

•

Stemt in met het uitvoeren van het onderhoud aan een aantal wegen (2e tranche) en
geeft opdracht tot meervoudig onderhandse aanbesteding van het werk
Onderhoud wegen kent een structurele aanpak die tot doel heeft dat de weg goed en veilig kan
worden gebruikt door alle verkeersdeelnemers. Daarvoor wordt steeds een ‘programmering wegen’
opgesteld met daarop wegen die worden aangepakt.
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