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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 maandag 27 juni 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen:
•

Neemt kennis van de financiële gevolgen van de meicirculaire 2022
De meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op 1 juni
verschenen en is gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. De circulaire informeert over de
gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten.

•

Stelt de raad voor om in te stemmen met de Zomernota en met de tweede
bestuursrapportage
In de Zomernota staan de strategische kaders die nodig zijn om de netwerkbegroting 2023-2026
op te stellen. Met de Zomernota laten we zien waar de gemeente de komende jaren op wil inzetten;
en geven we inzicht in de trends, ontwikkelingen, en het algemene financieel beeld. Met de tweede
bestuursrapportage wordt de actualiteitswaarde versterkt. Dit actuele inzicht geeft de mogelijkheid
tot beleidsinhoudelijke en financiële bijsturing op korte termijn.

•

Verkoopt kavel 14 op bedrijventerrein Beekzicht in Zundert
Het college van B&W stemt in met de verkoop van kavel 14 op bedrijventerrein Beekzicht aan David
Woestenberg Metaalbewerking. Met de verkoop van het kavel draagt de gemeente bij aan de
uitbreiding van een lokaal bedrijf.

•

Legt het ontwerp bestemmingsplan ‘Molendreef ong. te Wernhout’ ter inzage
Het plangebied betreft 2 locaties aan de Molendreef in Wernhout. Initiatiefnemer wil op 1 locatie
één vrijstaande woning realiseren, en op de andere locatie twee woningen realiseren. Het plan ligt
nu voor zes weken ter inzage.

•

Legt het ontwerp wijzigingsplan Hoekvensedreef 32 in Achtmaal ter inzage
Op deze locatie is het agrarisch bedrijf al enige tijd beëindigd en wordt niet meer voortgezet.
Initiatiefnemer wil de bestemming wijzigen naar ‘Wonen’. Het plan ligt voor zes weken ter inzage.

•

Stemt in met de voorgestelde verdeling van de Rijkscoronasteun voor Cultuur ter waarde
van 41.000 euro
Het college van B&W wil een bijdrage leveren aan het in stand houden van de lokale culturele
sector. Hiervoor is financiële steun beschikbaar vanuit het Rijk. Het college heeft besloten om de
gelden te verdelen over de volgende drie onderdelen: project Tijd van je Leven, Stichting Van
Goghhuis Zundert, en de Kuyperstichting (Museum Weeghreijse). Het resterende budget gaat naar
de lokale ‘Vangnetregeling kleine culturele instellingen’. Dit is een gemeentelijke regeling waar
kleine culturele instellingen in nood een beroep op kunnen doen.
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