Nieuws van het College van B&W
Zaaknummer: Z22-000174
Documentnummer: ZD22035683
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 21 juni 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
•

Stemt in met de portefeuilleverdeling college, vervangingsregelingen en bestuurlijke
vertegenwoordiging in samenwerkingsverbanden voor de bestuursperiode 2022-2026
Tijdens de vergadering van 21 juni heeft het college van B&W de verdeling van portefeuilles tussen
de collegeleden; de waarneming van de burgemeester; en de onderlinge vervanging van de
wethouders vastgesteld. Ook is de bestuurlijke vertegenwoordiging in samenwerkingsverbanden
waarin de gemeente Zundert participeert vastgesteld. Op www.zundert.nl/bestuur-enpolitiek/college-bw staat deze informatie.

•

Stemt in met de (her)benoeming van twee leden van de Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke raad die het college van B&W gevraagd en
ongevraagd adviseert over het gemeentelijk beleid over Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De
leden van deze raad worden op voordracht door de adviesraad door het college van B&W benoemd,
geschorst en ontslagen. De zittingsduur van de leden is 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging
van nog eens 4 jaar. Het college van B&W stemt in met de herbenoeming van de heer J.
Koetsenruijter en met de benoeming van mevrouw E. Kroon.

•

Legt het ontwerp bestemmingsplan Goorbaan 5 en 9 in Zundert ter inzage
Aan de Goorbaan 5 zit een voormalig agrarisch bedrijf dat niet meer wordt voortgezet.
Initiatiefnemer wil de bestemming omzetten naar Wonen. Aan de Goorbaan 9 zit een actief
agrarisch bedrijf. Initiatiefnemer aldaar wil uitbreiden en een nieuwe loods bouwen. De
ontwikkeling voorziet dus enerzijds in de beëindiging van een voormalig agrarisch bedrijf aan de
Goorbaan 5, waarbij een gedeelte van het agrarisch bouwvlak wordt omgezet naar ‘Wonen’.
Anderzijds voorziet de ontwikkeling in een uitbreiding van het agrarisch bouwvlak van het
boomteeltbedrijf aan de Goorbaan 9. Het ontwerp plan ligt nu voor zes weken ter inzage.

•

Legt het ontwerp bestemmingsplan Oekelsebaan 9 in Zundert ter inzage
Op deze locatie zit een voormalig agrarisch bedrijf dat niet meer wordt voortgezet. Initiatiefnemer
wil de bestemming omzetten naar Wonen. Het ontwerp plan ligt nu voor zes weken ter inzage.

-1-

