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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 12 juli 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

• Stelt de nadere regels van de re-integratie Participatiewet 2022 vast 

Het college van B&W kan het college nadere regels voor de manier waarop persoonlijke 

ondersteuning (jobcoaching) wordt aangeboden alsmede de omvang, de duur en de kosten 

daarvan. Door jobcoaching te verbeteren worden inwoners met een arbeidsbeperking en potentiële 

werkgevers nog meer ondersteund. Hierdoor hebben nog meer inwoners met een arbeidsbeperking 

betere kansen in de samenleving. 

 

• Heeft kennis genomen van de aanbesteding voor huishoudelijke ondersteuning  

Vanaf 1 oktober werken de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert 

met nieuwe contracten met zorgaanbieders voor huishoudelijke ondersteuning (HO). De contracten 

hebben een looptijd tot eind 2030. Het afsluiten van die nieuwe contracten hebben de vijf 

gemeenten aangegrepen als moment om te kijken hoe we de HO nóg beter kunnen organiseren. 

HO wordt pas ingezet als de eigen kracht, het sociaal netwerk en/of algemene en/of algemeen 

gebruikelijke voorzieningen niet voldoende zijn voor de ondersteuningsvraag van de cliënt en/ of 

zijn mantelzorger te ontlasten. De aanbesteding is inmiddels afgerond. Achtaanbieders zijn 

gecontracteerd en huidige cliënten zijn geïnformeerd.  

 

• Stemt in met de samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap West-Brabant 

Sinds 2017 werken wij binnen het Bijenlandschap West-Brabant samen aan een aaneengesloten 

netwerk van leefgebieden voor honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers. Een netwerk dat 

duurzaam jaarrond voldoende voedsel en nestelgelegenheid biedt voor bijen en andere bestuivers. 

Inmiddels werken 39 partijen samen en de groep groeit nog steeds. Voor deze samenwerking is 

een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld met nieuwe doelen en herijking van de 

financiële afspraken.  
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