Nieuws van het College van B&W
Zaaknummer: Z22-000174
Documentnummer: ZD22030305
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 24 mei 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
•

De voorlopige jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van
gemeenschappelijke regelingen
Gemeente Zundert participeert in een aantal gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn organisaties
die voor gemeenten taken uitvoeren. Zo besteedt Zundert onder andere belastingtaken en
archivering uit. De gemeente heeft in iedere regeling een bestuurlijk en een financieel belang. De
gemeente ontvangt van iedere gemeenschappelijke regeling de voorlopige jaarrekening 2021 en
de ontwerpbegroting 2023. Deze stukken worden aan de raad ter kennisgeving voorgelegd met
de mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbegroting in te dienen. Het algemeen bestuur
van de gemeenschappelijke regeling stelt de jaarrekening en begroting vast. Op dinsdag 24 mei
heeft het college van B&W de stukken behandeld van de volgende gemeenschappelijke
regelingen: RBL West-Brabant, Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen,
VRMWB, RWB, OMWB, Werkplein Hart van West-Brabant, Regionale Ambulance Voorziening,
Belastingsamenwerking West-Brabant en West-Brabants Archief.

•

Stelt de raad voor om kennis te nemen van het overzicht bijdragen gemeente Zundert
aan de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regelingen
Het college van B&W wil de raad meer inzicht geven in de gemeenschappelijke regelingen
waaraan gemeente Zundert deelneemt. Daarom is er een overzicht opgesteld waarin de financiële
bijdragen van onze gemeente aan de gemeenschappelijke regelingen staan en wat de financiële
gevolgen daarvan zijn voor onze gemeente.

•

Heeft kennisgenomen van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2021
Ieder jaar doet de gemeente onderzoek naar de ervaringen van Wmo cliënten. In gemeente
Zundert voert I&O Research dit onderzoek uit. Uit het jaarlijkse clientervaringsonderzoek blijkt
dat Wmo cliënten uit Zundert over het algemeen zeer tevreden zijn over de gemeentelijke
dienstverlening en de ondersteuning die zij ontvangen.

•

Heeft definitief besloten om voor de afvalinzameling en -verwerking toe te treden tot
Saver N.V.
Het college van B&W heeft in februari aangekondigd dat ze het voornemen heeft om een
samenwerking aan te gaan met Saver N.V. voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk
afval. De raad heeft geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt over het voorgenomen
besluit, en heeft krediet beschikbaar gesteld voor toetreding. Hiermee kan het besluit nu omgezet
worden in een definitief besluit.
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•

Stelt de ‘Samenwerkingsafspraken Lokale Teams gemeenten en Veilig Thuis WestBrabant’ vast en laat deze per 1 juli ingaan
De geactualiseerde samenwerkingsafspraken vormen de basis voor een goede samenwerking
tussen Veilig Thuis en de lokale teams in West-Brabant. Dat is fijn voor de professionals omdat ze
beter weten wat ze aan elkaar hebben, maar vooral ook voor de inwoners die hierdoor beter
worden ondersteund.

•

Verleent in principe en onder voorwaarden medewerking aan het plan voor Professor
H. van der Hoevenstraat 9a in Klein Zundert
Op deze locatie zit een agrarische bestemming. Het agrarische bedrijf wordt al enige tijd niet
meer voortgezet. De initiatiefnemer van het plan wil de bestemming omzetten naar ‘Wonen’.

•

Stelt de raad voor om het bestemmingsplan Minnelingsebrugstraat 7a in Achtmaal
ongewijzigd vast te stellen
Op deze locatie zit een agrarische bestemming. Het agrarische bedrijf wordt al enige tijd niet
meer voortgezet. De initiatiefnemer van het plan wil de bestemming omzetten naar ‘Wonen’. Het
ontwerp plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Daarop zijn geen zienswijzen binnengekomen,
en het plan kan nu aan de raad worden aangeboden voor ongewijzigde vaststelling.

•

Legt het ontwerp wijzigingsplan Tiggeltsebergstraat 29a in Rijsbergen ter inzage
Op deze locatie zit een agrarische bestemming. Het agrarische bedrijf wordt al enige tijd niet
meer voortgezet. De initiatiefnemer van het plan wil de bestemming omzetten naar ‘Wonen’. Het
plan ligt nu voor zes weken ter inzage.

•

Stelt de raad voor om het bestemmingsplan Weide Pracht fase 2 gewijzigd vast te
stellen
Weide pracht fase 2 is een nieuwbouwontwikkeling in Klein Zundert. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er is een collectieve zienswijze
ingediend en behandeld. Het bestemmingsplan wordt nu gewijzigd ter vaststelling aan de raad
aangeboden.

•

Legt het ontwerp bestemmingsplan Bredaseweg 38 in Rijsbergen ter inzage
Voor deze locatie ligt er een plan voor de herbestemming van Agrarisch – Agrarisch bedrijf naar
Bedrijf (met de aanduiding Agrarisch technisch hulpbedrijf), voor de vestiging van een
landbouwmechanisatiebedrijf. Het plan ligt nu voor zes weken ter inzage.

•

Stelt de raad voor om de jaarstukken 2021 van de Gemeente Zundert vast te stellen
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening waarmee het college van B&W
verantwoording aflegt aan de raad over het uitgevoerde beheers- en beleidsprogramma van het
afgelopen kalenderjaar.
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