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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 2 augustus 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

 

Stemt in met de Uitvoering Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden COVID-19 (SPUK IJZ) 

Zwembaden en ijsbanen zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Gemeenten 

en exploitanten doen er, binnen hun mogelijkheden, alles aan om ze open te houden. Door de 

coronamaatregelen was dit economisch niet rendabel, maar het was maatschappelijk wel erg wenselijk. 

Om de financiële gevolgen te verzachten, stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

daarom wederom de Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden COVID-19 open. Het gaat om 

de periodes november-december 2021 (derde tranche) en januari 2022 (vierde tranche).   

Heeft kennis genomen van de beoogde oprichting van het Fonds versnelling RES West-Brabant 

voor de opwekking van duurzame energie  

De gemeente Zundert werkt met andere gemeenten aan de Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES 

West-Brabant). De RES-deal ‘Lokaal Eigenaarschap’ is daar een onderdeel van. Daarin staat dat gemeenten 

de opwek van duurzame energie door particulieren stimuleren. Het doel is om tenminste 50% lokaal 

eigenaarschap te realiseren. Een nieuw Ontwikkelfonds moet inwoners helpen in de professionele opstart 

van projecten. Het voordeel hiervan is dat het budget revolverend voor meer initiatieven ingezet wordt. 

Daarmee is het niet langer nodig om steeds nieuwe subsidies aan te vragen, wat een belangrijke barrière 

kan zijn om met zulke projecten te starten.  

Kent geen financiële bijdrage toe aan de mogelijke fusie van Ons West Brabant en OSWB Zuid  

De lokale streekomroep Ons West Brabant heeft een zendlicentie tot 13 maart 2023. Deze is afgegeven 

door de gemeenten Halderberge, Etten leur, Moerdijk en Zundert. De streekomroep wil misschien gaan 

fuseren met een andere streekomroep: OSWB Zuid. Parallel aan dit proces loopt het proces van aanvragen 

van een nieuw aanwijzingsbesluit zendmachtiging vanaf maart 2023.  De gemeenten begrijpen de keuze 

van de fusie en denken dat het een goede stap is voor de streekomroep. Echter het moment dat nu een 

nieuw aanvraagprocedure gestart is, is het niet verstandig om gemeenschapsgeld te investeren in een fusie 

waarvan niet bekend is dat de zendgemachtigde naar Ons West Brabant gaan. 
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