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Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders 
Openbare besluitenlijst wknr. 48 - 2022 
 
Raadsinformatiebrief regionale Woondeal  
Onlangs hebben het Rijk en alle provincies provinciale woningbouwafspraken gemaakt voor 900.000 
woningen tot en met 2030. Gemeenten van de woningmarktregio Breda-Tilburg, waar Etten-Leur 
deel van uitmaakt, sluiten begin 2023 een zogeheten Woondeal met minister De Jonge en de 
provincie Noord-Brabant. De Woondeal is een set aan afspraken tussen gemeenten, provincie en rijk 
die bijdragen aan de landelijke woningbouwopgave. De Woondeal gaat over de periode tot en met 
2030. Het college informeert de gemeenteraad over het proces en beoogde inhoud van de 
Woondeal. 
 
Gezamenlijke aanbesteding kolkenreiniging  

Het betreft een gezamenlijke aanbesteding - van de deelnemende partijen in de Waterkring De 
Baronie - voor het reinigen van kolken. Dit voor de periode van 1 maart 2023 tot 1 maart 2025 met 
twee keer een optie tot het verlengen van één jaar. Hierdoor worden de kolken éénmaal per jaar 
gereinigd. Het reinigen van kolken voorkomt verstoppingen en water op straat wat kan leiden tot 
overlast, schade voor inwoners en aantasting van de fundering van de weg. De partijen stelden 
samen een Programma van Eisen op. Voor een gezamenlijke aanbesteding, afwijking van onze 
inkoopvoorwaarden, en het verlenen van een voorlopige gunning door het inkoopbureau is akkoord 
van het college nodig. De gemeente Etten-Leur geeft zelf opdracht voor de werkzaamheden. 
 
Voortgang verstedelijkingsstrategie Stedelijk Regio Breda-Tilburg  

Etten-Leur is onderdeel van de stedelijke regio Breda-Tilburg (SRBT). Deze regio ontwikkelt een 
strategie om gezamenlijk te bepalen hoe we in dit deel van Brabant omgaan met de opgaven op het 
gebied van bijvoorbeeld wonen, werken en mobiliteit. Dat noemen we de verstedelijkingsstrategie. 
Mede op basis van deze strategie maakt de regio met het Rijk afspraken over inzet en investeringen 
op ruimtelijke- en mobiliteitsopgaven. Dat is in november gebeurd in het BO-MIRT (Bestuurlijk 
Overleg-Meerjarenprogramma, Infrastructuur, Ruimte en Transport). Het college informeert de 
gemeenteraad over de voortgang van de verstedelijkingsstrategie en de uitkomst van het BO-MIRT.  
 
Reactiebrief participatieraad sociaal domein 
De participatieraad sociaal domein stelde vragen over de kosten die gemoeid zijn met het 
ophalen/wegbrengen van grof huishoudelijk afval voor de laagste inkomens. De vragen zijn 
beantwoord in een reactiebrief aan de participatieraad sociaal domein. Het college stelt de 
reactiebrief vast en verstuurt deze naar de participatieraad sociaal domein. 
 
(Her)Benoemen Centrale Erfgoedcommissie Dorp, Stad en Land als gemeentelijke 
monumentencommissie 
De benoeming van de Centrale Erfgoedcommissie van Dorp, Stad en Land tot gemeentelijke 
monumentencommissie loopt tot 1 januari 2023. Deze datum is aangehouden omdat de 
Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zou treden en deze wet een andere invulling vraagt van 
de commissie. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is echter uitgesteld tot 1 juli 2023. Daarom 
besluit het college om de Centrale Erfgoedcommissie van Dorp Stad en Land te (her)benoemen tot 
gemeentelijke monumentencommissie. Deze benoeming geldt tot het ingaan van de Omgevingswet. 
 
Inhuur Dirk Bruinsma en opdracht ontwerpbureau B&W voor maken en uitwerken van het 
Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) herinrichting begane grond Stadskantoor  
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Het college heeft besloten om enkelvoudig onderhands opdracht te verstrekken aan Dirk Bruinsma 
en Ontwerpbureau B&W. Dit bureau maakt en werkt het Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief 
Ontwerp (DO) van de herinrichting van de begane grond van het Stadskantoor uit. 
 
Verlenging Pilot Plein3  
In 2021 is gemeente Etten-Leur als onderdeel van Jeugdhulpregio West-Brabant West ingestapt in 
pilot Plein 3. Dit is een integraal onderwijs-zorgprogramma. Het is vooral bedoeld als laatste vangnet 
voor dreigende uitvallers van VSO-scholen. En voor jongeren die terugkeren uit detentie of gesloten 
jeugdzorg en nergens anders meer welkom zijn. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar er is 
behoefte aan een evaluatie op basis van een langere periode. Om deze reden verlengt het college de 
pilot met twee jaar. 
 
Collegevoorstel Actieteam 9 Vitaal en Veerkrachtig 
In 2021 is het actieplan Vitaal en Veerkrachtig vastgesteld. Binnen dit plan zijn diverse actieteams 
opgezet. Een van deze actieteams richt zich op het ‘waarderen en adviseren van vrijwilligers'. Hoewel 
vrijwilligers onmisbaar zijn voor de samenleving, is het steeds lastiger om aan voldoende vrijwilligers 
te komen. Dit geldt zeker voor bestuursleden voor verenigingen en stichtingen. Daarom is het 
actieteam tot een plan gekomen, waarbij het team onder andere inzet op een bijeenkomst voor 
vrijwilligersorganisaties. Tijdens deze bijeenkomst worden bestuursleden meegenomen in een stukje 
(vrijwilligers)beleid, het inzetten van communicatie op het gebied van vrijwilligers en het verkleinen 
van de kloof tussen bestuur/leden/vrijwilligers. Deelnemers kunnen aanspraak maken op een 
financiële bijdrage om iets te doen voor hun vrijwilligers.   
 
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend. 
 

DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE COLLEGELID 

1-dec-

22 

15:30 Naamsonthulling 

Appartementencomplex Kerkakker 

Kerkakker wethouder 

Schouw 

2-dec-

22 

20:00 Jubileumconcert 140 jaar 

Constantia  

De Nobelaer Burgemeester 

De Vries en 

wethouder 

Verwijmeren 

9-dec-

22 

14:30 Afscheid burgemeester Miranda de 

Vries 

De Nobelaer College 

9-dec-

22 

19:30 Overdracht gerestaureerd paneel 

trouwkerkje | door Herbert 

Verseveldt 

Trouwkerkje wethouder 

De Weert 

10-

dec-22 

9:15 Informatiebijeenkomst voor de 

raad over gebiedsontwikkeling 

Haansberg 

Hoevenseweg 34 (op locatie bij 

dhr. en mw. Blom) 

college 
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10-

dec-22 

12.30 Hijsen mensenrechtenvlag BVC wethouder 

Verwijmeren 

 
 
 
 

 
 


