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Nieuws van het College van B&W 
 

Zaaknummer: Z22-000174 

Documentnummer: ZD22061243   

   

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 1 november 2022 heeft het college van B&W de volgende besluiten genomen: 

Heeft kennisgenomen van de laatste ontwikkelingen binnen de jeugdbescherming in Brabant 

Sinds juli 2021 zijn de vijf jeugdhulpregio’s in Brabant onder verscherpt toezicht geplaatst door de 

landelijke inspecties. Dit verscherpt toezicht is nu beëindigd. De inspecties zijn positief over de 

ontwikkelingen in Brabant, maar erkent ook dat een echte oplossing niet op regionaal of provinciaal niveau 

geboden kan worden. Alles wat de Brabantse gemeenten konden doen om de jeugdbescherming op orde 

te krijgen hebben zij gedaan. Nu is de Rijksoverheid aan zet om verandering te brengen in het stelsel. Dit 

doet zij door in te zetten op het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, waarbij onze regio West-

Brabant-West één van de proeftuinen is om aan te tonen hoe het beter kan.  

Stemt in met de inzet van een zorgmakelaar in het jeugdhulpstelsel West-Brabant-West 

De gemeente wil jeugdigen op tijd passend zorg aanbieden. Een zorgmakelaar kan daarbij helpen, want 

die heeft zicht op het zorglandschap, inzicht in beschikbare plekken, kennis van de werking van het stelsel 

in onze regio; en kan verwijzers ondersteunen in het opvolgen van de juiste processen.  

Stemt in met de inzet van Ambulante hulp met Spoed 

Ambulante hulp met Spoed is een methode waarbij het gezin wordt ondersteund bij het herstellen de rust 

en veiligheid binnen het gezin, wanneer er sprake is van een acute crisissituatie. Dit voor de duur van 

maximaal 4 weken. Bij het vaststellen van de regiovisie jeugdhulp WBW 2022-2025 in december 2021 was 

dit één van de knelpunten in ons zorglandschap. Deze wordt dus nu aangepakt. 

Stemt in met de verkoop van grond tussen de achterzijde van Wernhoutseweg 9 en het CLTV-

terrein 

De verkoop gaat om een groenstrook van ca. 365 m2, gelegen tussen de achterzijde van Wernhoutseweg 

9 en het CLTV-terrein. CLTV wil dit stuk grond kopen van de gemeente. De grond wordt gebruikt als groen 

(zoals het nu ook is).  

Stelt de Raad voor om de gemeentelijke belastingverordeningen 2023 vast te stellen  

In de begroting 2023 staan de opbrengsten voor de diverse gemeentelijke belastingen en rechten vermeld. 

De tarieven in de gemeentelijke belastingverordeningen worden hierop aangepast. Het gaat dan over de 

Onroerendezaakbelasting, Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht, rioolheffing, hondenbelasting, 

toeristenbelasting, forensenbelasting, marktgelden, rioolaansluitrecht, lijkbezorging, Regeling 

kwijtschelding gemeentelijke belastingen, en de legesverordening.  

Stemt in met de eerste bestuursrapportage Sociaal Domein 2022  

De Raad wordt twee keer per jaar geïnformeerd over de situatie en de voortgang in het sociaal domein op 

het gebied van jeugd, Wmo, participatie en inburgering. Het gaat over de uitvoering van wettelijke taken; 

lokale en regionale beleidsontwikkelingen; en het gebruik van de voorzieningen.  
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Stemt in met de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2023 

In het kader van de landelijke wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) leggen gemeenten lokale 

uitgangspunten en regels vast in een verordening en een beleidsregel. De verordening van 2020 wordt nu 

aangepast. De belangrijkste wijzigingen zitten vooral in het wel of niet opheffen van een eigen bijdrage 

aan bepaalde producten.  

Stelt de Raad voor om het speelbeleid 2022-2032 vast te stellen  

Met het speelbeleid heeft de gemeente een toekomstbestendig speelbeleid met aandacht voor passende 

en uitdagende speelwaarde in de openbare ruimte waar ontmoeting van anderen onderdeel van uitmaakt. 

Het speelbeleid is ontwikkeld naar aanleiding van de motie van de Raad van november 2021: ‘Spelen is 

een recht, geen luxeproduct’.  

Stemt in met een verkenningsonderzoek voor het doortrekken fietsroute Bakkebrugstraat tot 

Wernhout 

Vanuit de pilot “Vitaal Buitengebied” (nu: Zundert Floreert) is de Dorpsraad Wernhout is met een 

inwoneridee aan de slag gegaan om de fietsroute langs de Aa of Weerijs door te trekken tot aan de grens. 

Het wordt een beleefroute om te fietsen en de omgeving te beleven. Met het idee worden meerdere doelen 

en effecten bereikt. Het bevordert bewegen en gezondheid, veilig fietsen/recreëren, informatie over 

bedrijven en landschap, educatie aan scholen over het gebied, uitleg over water en het belang hiervan en 

bewustwording van het veranderende klimaat. Tevens komt het beleefroute ook langs de dorpen waardoor 

de lokale economie (met name detailhandel en horeca) wordt bevorderd.  

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Bredaseweg 38 in Rijsbergen’ vast te stellen 

Tot voor kort was op deze locatie een varkenshouderij gevestigd. De varkenshouderij is gestopt. 

Initiatiefnemer is eigenaar van een landbouwmechanisatiebedrijf en wil zijn bedrijf verplaatsen naar de 

Bredaseweg 38 in Rijsbergen. Hiervoor moet de bestemming worden gewijzigd. Het plan heeft zes weken 

ter inzage gelegen, en kan nu door de Raad worden vastgesteld.   

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Laguitensebaan in Rijsbergen’ vast te stellen 

Initiatiefnemer SoMa Vastgoed wil woningbouw realiseren aan de Laguitensebaan in Rijsbergen. De 

woningbouwontwikkeling draagt bij aan de huidige en toekomstige benodigde woningaanbod. Het plan 

heeft zes weken ter inzage gelegen. Hierop is een zienswijze binnegekomen. Het plan is aangepast en kan 

nu door de Raad worden vastgesteld.  

Legt het ontwerpwijzigingsplan Wernhoutseweg 171 in Wernhout ter inzage 

Op de locatie is het agrarisch bedrijf al jaren beëindigd en wordt niet meer voortgezet. Initiatiefnemers 

willen een kleinschalig bedrijf aan huis en een bedrijf in landbouwmechanisatie en constructie. Hiervoor 

moet de bestemming worden gewijzigd van Agrarisch naar de bestemming bedrijf-specifieke vorm. Het 

plan ligt nu voor zes weken ter inzage.  

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan horecabestemming 

buitengebied’ vast te stellen  

Op 13 juli 2021 nam de Raad een voorbereidingsbesluit voor tien locaties in het buitengebied met een 

horecabestemming. Hiermee verklaarde de Raad dat voor deze locaties een nieuw bestemmingsplan in 

voorbereiding is. Dit voorbereidingsbesluit was nodig omdat onduidelijk was wat de (on)mogelijkheden 

binnen de bestemming ‘Horeca’ in het buitengebied. Het bestemmingsplan verduidelijkt deze 

mogelijkheden.  

Stelt de Raad voor om het bestemmingsplan ‘Vervul 18a in Rijsbergen’ vast te stellen 

Op de locatie Vervul 18a staat momenteel een grote paardenstal en wat overige bebouwing. Initiatiefnemer 

wil een Ruimte voor Ruimte woning met kantoor aan huis bouwen. Het plan heeft zes weken ter inzage 

gelegen. Daarop zijn zienswijzen binnengekomen. Het plan is daarop aangepast en kan nu door de Raad 

worden vastgesteld.  
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Stemt in met de startnotitie over het onderwijsachterstandenbeleid 2022-2026 

De gemeente Zundert wil alle kinderen een goede start bieden. Dit doen wij onder meer via het 

onderwijsachterstandenbeleid. Het belangrijke, preventieve karakter van het 

onderwijsachterstandenbeleid, de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het feit dat deze 

ontwikkelingen niet allemaal integraal en eenduidig zijn verankerd in gemeentelijk beleid maken het 

noodzakelijk dit beleid te formaliseren. 

 

  

   

   

   

 

 

 


