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Nieuws van het College van B&W 
 

Zaaknummer: Z22-000174 

Documentnummer: ZD22058084   

   

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 18 oktober 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

Neemt kennis van de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2022 

In een ‘circulaire’ staat informatie over de gemeentefondsuitkeringen van het Rijk. Dit is veruit de grootste 

inkomstenbron van de gemeenten. De septembercirculaire 2022 is gebaseerd op de Miljoenennota van het 

Rijk van 21 september. De Raad ontvangt een raadsmededeling over de financiële gevolgen die dit heeft 

voor de begroting van de gemeente Zundert.  

Stelt de Raad voor om de Derde Bestuursrapportage vast te stellen  

De derde bestuursrapportage is onderdeel van de financiële verantwoording aan de Raad. In de Derde 

Bestuursrapportage 2022 wordt de raad over de voortgang van de begroting 2022 tot en met 1 oktober 

geïnformeerd. Daarnaast wordt zoveel mogelijk de prognose van het jaarrekeningresultaat weergegeven. 

Stemt in met de uitgangspunten voor een regionale aanbesteding voor een flexibel vervoer-

systeem in West-Brabant, en spreekt zich positief uit over de bundeling van doelgroepen-

vervoer als dit voordelen oplevert 

De gemeente Zundert biedt kleinschalig collectief vervoer (deeltaxi), zodat inwoners met beperkingen in 

de mobiliteit kunnen meedoen aan de samenleving. De gemeente doet dit samen met andere gemeenten 

in de regio. Het huidige contract van dit vervoer loopt af op 31 december 2023 en kan niet worden verlengd. 

Daarom bereiden we met de andere gemeenten een nieuwe aanbesteding voor. 

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Hofstede aan de Dreef, Achtmaalseweg 111 in 

Zundert’ vast te stellen  

Het plan Hofstede aan de Dreef biedt een unieke combinatie van duurzaam wonen, recreatie, educatie en 

natuur op één locatie. Het is één van de initiatieven die is ontstaan uit het gezamenlijk streven naar een 

vitaal buitengebied in de gemeente Zundert (zie nieuwsbericht van 1 augustus). In ruil voor de realisatie 

van ‘Hofstede aan de Dreef’, worden daarom twee leegstaande agrarische bedrijven gesloopt. Het plan 

heeft zes weken ter inzage gelegen. Daarop is een zienswijze binnengekomen, en daarop zijn een paar 

aanpassingen doorgevoerd. Het bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de Raad. 

Stemt in om de aanbestedingsprocedure voor de tijdelijke huisvesting van de Sint 

Antoniusschool voor te zetten 

Samen met de school en het schoolbestuur SPOZ werkt de gemeente aan nieuwbouw voor de Sint 

Antoniusschool in Klein Zundert. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op dezelfde locatie als de bestaande 

school. Daarom plaatst de gemeente elders, naast het JeeKaaCee-gebouw in Zundert, tijdelijke huisvesting 

voor de leerlingen en leerkrachten. De kosten voor de tijdelijke huisvesting komen echter hoger uit dan 

geraamd door marktwerking en de hoge vraag naar tijdelijke units. We vinden het belangrijk dat de 

leerlingen ongehinderd optimaal onderwijs kunnen volgen, en dat we de planning van de nieuwbouw blijven 

volgen. Daarom stemt het college in om de aanbestedingsprocedure nu door te zetten.  
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Stelt de Raad voor om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van 

de Sint Antoniusschool in Klein Zundert   

Het realiseren van een nieuwe school in Klein Zundert is van groot belang om de kinderen een veilige en 

prettige onderwijsomgeving te kunnen garanderen. Om in de huidige tijd van inflatie en 

bouwkostenstijgingen een nieuwe school te kunnen realiseren is aanvullend krediet nodig.  

   

   

   

 

 

 


