Gemeenschappelijke Regelingen
Regio West-Brabant (RWB)
Gemeente Zundert participeert in 11
gemeenschappelijke regelingen.
Dit zijn organisaties die voor gemeenten taken
uitvoeren. Zo besteedt Zundert onder andere
belastingtaken en archivering uit. De gemeente
heeft in iedere regeling een bestuurlijk en een
financieel belang. Bestuurlijk belang betekent
dat Zundert een zetel in het bestuur heeft of
stemrecht heeft. Financieel belang betekent dat
de gemeente middelen ter beschikking stelt.

Verbonden partij

Bedrag Bedrag per inwoner

Portefeuillehouder

West-Brabants Archief (WBA)

€ 98.350

€4

burgemeester J. Vermue

Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant (GGD)

€ 683.781

€ 31

Wethouder A.F. Zopfi

Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS)

€ 364.531

€ 17

Wethouder J.C.M. De Beer

Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB)

€ 812.987

€ 37

Wethouder P. Kok

Regio West-Brabant (RWB)

€ 96.072

€4

Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst & Zevenbergen (GR NGS) € 30.958

€1

Omgevingsdienst Midden- & West-Brabant (OMWB)

€ 501.653

€ 23

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

€ 441.800

€ 20

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

€-

€-

Veiligheidsregio Midden & West-Brabant (VRMWB)

€ 1.135.710

€ 52

Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

€ 35.033

€2

Gemeenschappelijke regelingen

West-Brabants Archief (WBA)

GGD West Brabant (GGD)

Portefeuillehouder wethouder
J.C.M. De Beer

Portefeuillehouder wethouder A.F. Zopfi

Doelstelling
Het verwerven, produceren en toegankelijk
maken/houden van archiefinformatie voor
belanghebbenden. Het realiseren van een E-depot
speelt een belangrijke rol. Geringe kwetsbaarheid
van archiefbeheer en een goede en eigentijdse
dienstverlening aan interne en externe klanten zijn
ook belangrijk.

Nazorg Gesloten Stortplaatsen
Bavel-Dorst & Zevenbergen
Portefeuillehouder wethouder
J.C.M. De Beer
Doelstelling
Het beheren van de stortplaatsen en
bescherming van het milieu. En dan met name
de bodemaspecten. Dit wordt bereikt door het
aanbrengen of in stand houden van voorzieningen
ter bescherming van de bodem. Ook vindt inspectie
en onderzoek van de bodem plaats.

Doelstelling
Beschermen, bevorderen en bewaken van de
publieke gezondheid van inwoners. Daarnaast
stimuleren dat inwoners zich gezonder voelen.
Activiteiten zijn onder andere het uitvoeren van
jeugdgezondheidszorg, Rijksvaccinatieprogramma,
het geven van prenatale voorlichting en het
uitvoeren van infectieziektenbestrijding. Daarnaast
geeft de GGD ruimte om aan te sluiten bij lokale
ontwikkelingen. De gemeente legt in de Nota
Volksgezondheid aanvullende ambities vast. Op
basis van deze ambities biedt de GGD WestBrabant lokale preventie-activiteiten aan.

Belastingsamenwerking WestBrabant (BWB)
Portefeuillehouder wethouder
J.C.M. De Beer
Doelstelling
Het heffen en invorderen van gemeentelijke
belastingen en het uitvoeren van de Wet
Waardering Onroerende Zaken (WOZ). BWB stelt
beschikkingen vast, legt belastingaanslagen op,
behandelt de bezwaarschriften, int de opgelegde
aanslagen en voert (her)taxaties uit voor de WOZ.

Portefeuillehouder burgemeester J. Vermue
Doelstelling
De gemeenschappelijke belangen zijn economische
zaken, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en
arbeidsmarktbeleid. Hiertoe vindt coördinatie,
planning, uitvoering, advies en overleg plaats.
Doelstelling is verder het verzorgen van inbreng
van de overheid in de groep ‘Economic Board
West-Brabant’. Hiertoe bepaalt de RWB de inzet
en agenda van het triple helix overleg en de
opgave voor de gemeenten. Ook het opstellen
van een uitvoeringsprogramma met doorvertaling
van de bekostiging van actieprogramma’s valt
onder de doelstellingen. Tenslotte voert de
RWB enkele uitvoeringsgerichte taken uit voor
kleinschalig collectief vervoer, regioarcheologie en
cultuurhistorie, toerisme en arbeidsmobiliteit.

Werkvoorzieningsschap
West Noord-Brabant (WVS-groep)

Werkplein Hart van
West-Brabant

Omgevingsdienst Midden- &
West-Brabant (OMWB)

Portefeuillehouder wethouder A.F. Zopfi

Portefeuillehouder wethouder A.F. Zopfi

Portefeuillehouder wethouder P. Kok

Doelstelling
Kansen bieden aan mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen met het
vinden van regulier werk of werk in een (meer)
beschutte omgeving. De activiteiten zijn het
inzetten van beschut werk, het aanbieden van leerwerktrajecten en detachering bij werkgevers.

Doelstelling
Activering van klanten gericht op deelname aan de
arbeidsmarkt of aan maatschappelijke activiteiten;
het verstrekken van uitkeringen en het verlenen
van inkomensondersteuning aan inwoners.

Doelstelling
De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame
regio en maakt omgevingsvergunningen voor
het milieu. Bovendien controleert de OMWB of
bedrijven zich aan de regels houden. Activiteiten
bestaan uit het opstellen van voorschriften n.a.v.
vergunningaanvraag Wet Milieubeheer; het
beoordelen van meldingen en het toezicht op de
Wet milieubeheer. Ook de klachtenbehandeling en
repressieve handhaving en het adviseren in het
kader van de Wet Milieubeheer vallen onder de
taken.

Regionale Ambulancevoorziening
Brabant Midden-West-Noord
(RAV)

Veiligheidsregio Midden & WestBrabant

Programma Schoolverzuim en
Voortijdig Schoolverlaten

Portefeuillehouder burgemeester J. Vermue

Portefeuillehouder wethouder A.F. Zopfi

Doelstelling
Het vergroten van de veiligheid in de regio Middenen West-Brabant waaronder crisisbeheersing en
het voorbereid zijn op rampen. Activiteiten hierbij
zijn risicobeheersing, training in crisisbeheersing en
incidentbestrijding.

Doelstelling
De samenwerking wil schoolverzuim en schooluitval
verder terug te dringen. Het RBL West-Brabant
voert een aantal wettelijke taken uit de Leerplichten RMC-wet. Het RBL West-Brabant zoekt daarbij
nadrukkelijk de samenwerking op met scholen en
andere instellingen.

Portefeuillehouder wethouder A.F. Zopfi
Doelstelling
Het leveren van kwalitatief hoogwaardige en
tijdige ambulancezorg. Hiertoe wordt de regionale
ambulancevoorziening in stand gehouden en de
meldkamer ambulancezorg voor de regio. Ook
wordt een bijdrage geleverd aan de Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

