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Woningbouwprogramma 2019-2023
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het vrijgeven van informatie over het lopende
woningbouwprogramma van de gemeente Etten-Leur voor 2019-2023. Het gaat om specifiekere
informatie over diverse voorgenomen bouwplannen, bijvoorbeeld indicatieve woningenaantallen,
beoogde woningtypen en de jaren waarin oplevering van de woningen wordt verwacht. Het betreft
de ambities voor wonen in Etten-Leur en dus nog niet de concreet uitgewerkte voorstellen of
plannen. Hierover gaan we eerst in gesprek met de omgeving en neemt de raad uiteindelijk de
besluiten.
Duurzaamheid sportverenigingen
In de afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd met verschillende sportverenigingen over
mogelijkheden om te verduurzamen. Er is onder andere gesproken over energiecontracten en
-tarieven en gezamenlijke inkoop van energie, veldverlichting vervangen voor LED, aanbrengen
zonnepanelen, mogelijkheden voor rijkssubsidie (BOSA), gemeentelijke geldleningen voor bepaalde
maatregelen en gebundelde opdrachten voor duurzaamheidsmaatregelen. De gemeente wil hier een
stimulerende rol in spelen en heeft de sportverenigingen hiervoor samengebracht. Vanaf begin dit
jaar is er met de clubs een constructief en zorgvuldig proces doorlopen en daaruit blijkt dat zeker
negen verenigingen belangstellingen hebben om te participeren in gezamenlijke stappen. Het
realiseren van het juiste pakket aan maatregelen en het berekenen van het te verwachten (financiële)
effect is een complexe materie. Daarom biedt het gemeentebestuur externe begeleiding aan om de
beste keuze te maken en de juiste stappen te doorlopen.
Subsidie aanvraag project "Samen op weg naar zelfstandig reizen 2019-2020"
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het indienen van een subsidieaanvraag bij de RWB voor het project leerlingenvervoer "Samen op weg naar zelfstandig reizen 20192020". Dit project loopt in schooljaar 2019-2020 en zorgt voor de zelfstandigheid van leerlingen in
het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Door te zorgen voor begeleiding tijdens het schooljaar,
worden leerlingen in het VSO stap voor stap geholpen bij het maken van de overstap van aangepast
vervoer (leerlingenvervoer) naar reizen met het openbaar vervoer.
Raadsbrief planning armoedenota
Na vragen van enkele fracties over de verwachtte planning voor het afronden van het integraal
armoedebeleid, wordt deze planning met een brief aan de raad toegelicht. Het maken van dit beleid
heeft tijd gekost, omdat er tussentijds aanpassingen zijn gedaan. Deze waren nodig door landelijke
ontwikkelingen op het vlak van armoede en schuldhulpverlening en door het regionaal vormgeven
van dit beleid. Het armoedebeleid wordt in het vierde kwartaal van dit jaar aan verwacht en aan de
raad aangeboden.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
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Persconferentie
Wielerronde Etten-Leur
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Opening Prominentenrace
Paardenfok- en Showdag
PFKB

Manege 't Sander
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