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Participatie herontwikkeling Anna van Berchemlaan 2-4
De gemeenteraad heeft 30 november 2020 een denkrichting meegegeven aan het college voor de
herontwikkeling van Anna van Berchemlaan 2-4 (Nobelaer) met de opdracht om hiervoor draagvlak
te organiseren met de omgeving. Op verzoek van omwonenden zijn meerdere varianten uitgewerkt
die passen in de denkrichting. Deze varianten zijn de basis om het participatieproces met de
omgeving te hervatten.
Antwoord op vragen van fractie CDA betreffende overlast rondom coffeeshop
Het college geeft de fractie van het CDA antwoord op de door hen gestelde vragen betreffende
overlast rondom de coffeeshop.
Begraafplaats Zundertseweg - ruimingen 2020 en aanwijzing historische graven
In de op 19 juni 2018 vastgestelde “Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Etten-Leur 2017”
staat dat het college een lijst bijhoudt van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de
grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. Het college heeft besloten om van de lijst met
ruimingen 2020 één graf aan te wijzen als historisch waardevol en deze voor een periode van 10 jaar
te behouden. De overige graven van deze lijst worden volgens de reguliere procedure geruimd.
Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Gemeenten ontvangen middelen om hun inwoners, die door corona hun inkomen hebben verloren of
aanzienlijk zien dalen, te ondersteunen bij het betalen van hun vaste lasten. Dit is de zogenaamde
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze regeling valt onder de bijzondere
bijstand en gemeenten hebben beleidsvrijheid bij het inrichten van deze regeling. Om de
gemeentelijke keuzes bij deze regeling vast te leggen, zijn samen met de andere De6-gemeenten
beleidsregels opgesteld.
Afwijkingsvoorstel algemene inkoopvoorwaarden in relatie tot Ondernemersklankbord (OKB)
Op 16 maart 2017 heeft de gemeente Eten-Leur het convenant voor de samenwerking met de
Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Rucphen en
Zundert (D5) getekend. Het convenant loopt tot 1 april 2021. De gemeenten willen de ondersteuning
van ondernemers door OKB verlengen tot en met maart 2025 met de mogelijkheid voor verlenging
tot en met maart 2027. Tweejaarlijks wordt de samenwerking geëvalueerd en is het voor alle partijen
mogelijk om de samenwerking stop te zetten met een opzegtermijn van 6 maanden.
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

