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Landelijk convenant vroegsignalering
Als gevolg van de nieuwe wet Schuldhulpverlening moeten gemeenten hun inwoners, waarvan
bekend is dat zij een betaalachterstand hebben, een hulpaanbod doen. Middels aansluiting bij het
landelijk convenant Vroegsignalering wordt geregeld dat signaalpartners (verhuurders,
zorgverzekeraars en water en energieleveranciers) op een veilige en juiste manier
betaalachterstanden kunnen doorgeven. Al voor de inwerkingtreding van deze wet zijn De6 begonnen
met deze vorm van vroegsignalering in het geval van meervoudige betaalachterstanden. Hiervan is nu
een tussentijdse evaluatie opgeleverd.
Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening Etten-Leur
Het college heeft de gemeenteraad gevraagd de APV Etten-Leur 2021 vast te stellen.
Vaststellen nadere regels bouwobjecten op de weg/openbare plaats
Het college stelt de nadere regels voor het plaatsen van bouwobjecten op de weg vast.
Beantwoorden raadsvragen CDA-motie 30 kilometer per uur wegen als standaard
Op 17 januari 2021 stelde het CDA vragen over het instellen van een maximumsnelheid van 30
kilometer per uur als standaard op wegen binnen Etten-Leur. Dit vanwege een motie die is
aangenomen in de Tweede Kamer hierover. Wij beantwoordden deze vragen.
RES 1.0
De RES West-Brabant 1.0 en het uitvoeringsprogramma 2021-2023 zijn vastgesteld door
respectievelijk de gemeenteraad en het college. Sinds voorjaar 2019 werken zestien West-Brabantse
gemeenten, waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland, provincie Noord-Brabant en Enexis
samen aan een regionale strategie voor de energietransitie in West-Brabant. Met deze RES 1.0 van
West-Brabant wordt invulling gegeven aan de regionale uitwerking van het nationaal Klimaatakkoord
tot 2030.
Voortgangsrapportage #8 nieuwbouw Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer
Het college informeert de gemeenteraad met de achtste voortgangsrapportage over de voortgang
van de nieuwbouw van het Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer.
Uitbreiding windpark Groene Dijk II met vierde windturbine
Initiatiefnemers zijn van plan om aan het bestaande windpark Groene Dijk II een vierde windturbine
toe te voegen. Om daaraan te kunnen meewerken is een planologische procedure (afwijking
bestemmingsplan) nodig. Het college stelt de gemeenteraad voor om de hiervoor benodigde
besluiten te nemen.

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

