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Beantwoorden raadsvragen aanpassingen Lichttorenhoofd
De VVD stelde vragen aan het college over aanpassingen aan het Lichttorenhoofd. Deze vragen
gingen over onder andere de verkeerslichten en het aanbrengen van een opstelstrook voor het
verkeer. Het college beantwoordt deze vragen.
Tuincentrum Life & Garden
Burgemeester en wethouders sturen naar bewoners oostzijde Lage Vaartkant en gemeenteraad een
brief over het principeverzoek tot verplaatsen van het tuincentrum en herontwikkeling van het
vrijkomende terrein.
Openbare verlichting Etten-Leur
In het Beheerkader openbare verlichting Etten-Leur is voor de periode 2021-2030 vastgelegd wat de
uitgangspunten en plannen voor openbare verlichting zijn. Het beheerkader is erop gericht de
openbare verlichting efficiënt en effectief te beheren. Op die manier voldoet de verlichting aan alle
eisen tegen lage kosten. Belangrijkste ontwikkeling is de volledige overstap op LED-verlichting binnen
tien jaar. In het buitengebied vond de afgelopen periode ook een proefproject plaats: Smart Light
Concepts (SLIC). Een Europees project, waarbij Etten-Leur Nederland vertegenwoordigd. Samen met
bewoners, ondernemers en weggebruikers in het buitengebied van Etten-Leur zijn we op zoek gegaan
naar de optimale mix van lichtsterkte en duurzaamheid voor de openbare verlichting. We
experimenteerden met verschillende lichtsterktes, dimwijzen en dimtijden. De doelen van het SLICproject zijn: minder CO2-uitstoot en energieverbruik en veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving.
Zorgsysteem Elektronische Bedrijfsvoering NEN 3140
Het Zorgsysteem Elektronische Bedrijfsvoering NEN 3140 bevat de uitgangspunten en afspraken voor
veilige elektrische installaties in gemeentelijke objecten. Het beheerplan wordt voor vijf jaar
vastgesteld en zal doorlopend bijgewerkt worden zodat het aansluit bij de actuele technische
installaties.
Ondersteuningsmaatregelen Etten-Leur
In verband met de gevolgen van de coronacrisis heeft het college besloten enkele al eerder getroffen
ondersteunende maatregelen voor Etten-Leurse ondernemers te verlengen. Ook voor de
sportverenigingen wordt de huurcompensatie voor Q4 2020 voor binnen- en buitensport
kwijtgescholden. Vorig jaar zijn sportverenigingen vanwege Corona gecompenseerd voor de huur van
gemeentelijke sportvelden/zaalruimte over de maanden maart t/m mei 2020. Er is een nieuwe
compensatieregeling door het rijk aangekondigd. Het college vraagt om compensatie bij het rijk voor
die kwijt te schelden huur. De clubs die dit aangaat worden hierover afzonderlijk geïnformeerd.
Binnen de Jeugdwet en WMO zijn in 2020 meerkosten gemaakt ten gevolge van corona. De VNG en
het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan
zorgorganisaties en professionals. Dit heeft als doen dat de zorgaanbieders een uiterste inspanning
kunnen verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen
en goede zorg te verlenen voor diegenen die dit nodig hebben. Het college heeft besloten in te
stemmen met de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo en de uitvoering ervan te delegeren
aan het college van de gemeente Roosendaal. Daarmee sluiten ze zich aan bij het regionaal advies.
Gemeentebreed vooronderzoek naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland veel nog niet gesprongen explosieven
achtergebleven in de grond. Door een vooronderzoek uit te voeren brengen we dit voor Etten-Leur in
kaart. Door een aanvraag in te dienen voor de zogenaamde Bommenregeling wordt 68% van de
gemaakte kosten vergoed uit het Gemeentefonds.

Toezichtsoordeel huisvesting statushouders
De provincie is toezichthouder op de huisvestingstaak van statushouders van de gemeente. Over elke
halfjaarlijkse taakstellingsperiode brengt zij haar oordeel uit. Het oordeel over de tweede helft van
2020 luidt 'voldoet niet doch verschoonbaar'. De gemeente heeft namelijk buiten haar invloedssfeer
twee personen minder gehuisvest dan gevraagd.
Indienen aanvraag ten behoeve van lokaal (gezondheids)preventieakkoord
De gemeente wil een lokaal (gezondheids)preventieakkoord gaan vormgeven, samen met haar
partners. Om hiermee aan de slag te gaan, wordt er ondersteuningsbudget bij het Rijk aangevraagd.
Dit bedrag is feitelijk bedoeld als “voorbereidingsbudget”. Met het akkoord wil het college, net zoals
in het Nationaal Preventieakkoord, doelgroepen bereiken met preventieve acties om zo
gezondheidsproblemen, waaronder overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik, terug te
dringen. In feite komt dit neer op het positief beïnvloeden van de leefstijl van mensen. Het akkoord
zal door middel van een participatieproces tot stand komen, waarbij diverse partners worden
betrokken. Als er een definitief lokaal preventieakkoord is vastgesteld door het college en de
relevante partners zal voor de uitvoering van het akkoord uitvoeringsbudget bij het Rijk aangevraagd
worden. Uitvoering vindt plaats samen met de partners. Hier volgt later nog een voorstel over.
Brief gemeenteraad – Gehandicaptenparkeerkaart
In de raadsvergadering van 14 december 2020 deed wethouder Vrolijk twee toezeggingen aan de
raad over de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats. Er is uitgezocht of gespreid betalen
mogelijk is, en of een tegemoetkoming uit de bijzondere bijstand tot de mogelijkheden behoort. Het
college stemt in met de brief voor de gemeenteraad hierover.
Beantwoording vragen fractie VVD en GroenLinks over het plakken van verkiezingsposters
Het college heeft door VVD en GroenLinks gestelde vragen over het plakken van verkiezingsposters
beantwoord.
Beleidsregels verkiezingspropaganda
Het college heeft de beleidsregels voor het voeren van verkiezingspropaganda 2021-2025 vastgesteld.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

Aanwezigheid van B & W-collegeleden
Er zijn geen activiteiten waarbij het college aanwezig is

