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Nieuws van het College  
 

Zaaknummer: Z22-000174 

Documentnummer: ZD22065587   

   

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

 

Brengt een positief advies uit over de voorgenomen besturenfusie tussen Stichting Katholiek 

Onderwijs Rijsbergen (SKOR) en Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) 

Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen (SKOR) en Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) willen een 

bestuurlijke fusie. De aanleiding, motieven en de verwachten effecten voor personeel, ouders en andere 

betrokkenen zijn beschreven in de Fusie-effectrapportage (FER). De FER is een wettelijk verplicht onderdeel 

bij scholenfusies. Bij het opstellen hiervan moet men ook advies vragen aan het college van B&W. Het 

college van B&W brengt een positief advies uit, omdat deze fusie bijdraagt aan een steviger fundament 

voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de gemeente Zundert. 

 

Stemt in met de ‘Beleidsregels maatschappelijke participatie gemeente Zundert 2023’  

We vinden het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. De Meedoenregelingen binnen 

het gemeentelijk minimabeleid kunnen hieraan bijdragen. De gemeente verruimd daarom de 

inkomensgrens voor deze regelingen van 120% naar 130%. Zo kunnen meer inwoners blijven deelnemen 

aan de maatschappij, door bijvoorbeeld verenigingslidmaatschap, vergoeding van schoolkosten en 

zwemlessen. 

 

Stemt in met de ‘Beleidsregels energietoeslag 2022 en 2023 gemeente Zundert’ 

Om mensen met lage inkomens op korte termijn te ondersteunen bij de stijging van de energiekosten is 

door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de eenmalige energietoeslag ontwikkeld. Deze 

wordt in 2022 en in 2023 verstrekt. Gemeenten voeren deze regeling uit. Daarvoor moet de gemeente 

kaders opstellen. Die staan in beleidsregels.  

 

Stemt in met een gezamenlijke openbare Europese aanbesteding met 12 West-Brabantse 

gemeenten voor Wmo-hulpmiddelen per 1 juli 2023 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn of te laten blijven. Als hier ondersteuning bij 

nodig is, kan dit in de vorm van onder andere een hulpmiddel. De looptijd van de overeenkomst met de 

leverancier van Wmo hulpmiddelen loopt per 1 juli 2023 af. Voor de levering, het aanpassen, het 

onderhouden en het uiteindelijk innemen van hulpmiddelen worden via een openbare Europese 

aanbestedingsprocedure twee leveranciers gezocht. Dit aanbestedingstraject doen we samen met 12 

andere West-Brabantse gemeenten, te weten de ABG-gemeente, Altena, Drimmelen, Etten-Leur, 

Geertruidenberg, Rucphen, Woensdrecht, Oosterhout, Halderberge, Steenbergen, Moerdijk en Zundert. 
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Stemt in met de verlenging van de pilot onderwijs-zorg voorziening Plein 3  

Plein 3 is een regionale Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) in Oosterhout. Hier krijgen jongeren die volledig 

zijn vastgelopen in het speciaal onderwijs, en/of na een periode (of dreiging) van gesloten jeugdzorg of 

jeugddetentie geen perspectief meer hebben op een onderwijsplek, de kans om onderwijs te volgen. De 

pilot zetten we nu door. Omdat kinderen en jongeren recht hebben op onderwijs. Door ze een passende 

vorm van onderwijs en begeleiding aan te bieden, voorkomen we hiermee dat ze thuis komen te zitten 

en/of afglijden. We willen de 80% uitstroom naar vervolgonderwijs en/of duurzame arbeid vasthouden of 

zelfs vergroten ook als het leerlingaantal groter wordt. 

 

Stelt de ‘lijst met indieningsvereisten voor eenvoudige bouwwerken’ vast 

Voor een verbouwing of bouwklus in en rondom huis, vraagt een inwoner een omgevingsvergunning aan. 

Het is niet altijd duidelijk welke documenten hiervoor nodig zijn of aanvragen zijn niet volledig. We willen 

inwoners graag vooraf laten weten welke informatie nodig is voor de vergunningsaanvraag. Dat zorgt voor 

een efficiënter proces en verbeterd onze dienstverlening naar de inwoners toe.  

 

Stemt in met de toewijzing van leegstaande ruimte op locatie Levenslust aan de KBO  

In het dorpshuis Levenslust in Klein Zundert staat een ruimte van circa 125 m2 leeg. De KBO wil deze 

ruimte graag gaan gebruiken om hun activiteiten uit te breiden; om te voorkomen dat dit deel van het 

pand verpauperd; en om het aangezicht van Levenslust te verbeteren. 

  

   

   

   

 

 

 


