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Afvalstoffenverordening 2020
Het college stelt de gemeenteraad voor om de Afvalstoffenverordening 2020 vast te stellen. Deze
verordening is de kapstok voor het Uitvoeringsbesluit en Acceptatiereglementen die het college later
dit jaar vaststelt. Hiermee sluiten de Afvalstoffenverordening en de latere stukken aan op de wijze
van afval inzamelen zoals die in 2020 gaat plaatsvinden.
Vaststellen voorontwerp Europalaan en Kliostraat en informeren bewoners met een
informatiebrief
De Europalaan en Kliostraat zijn toe aan groot onderhoud. Samen met de bewoners en andere
belanghebbenden zijn er tijdens twee inloopavonden (30 april en 25 juni) ideeën, reacties en wensen
uitgewisseld. De input die gegeven is tijdens deze avonden heeft de basis gevormd voor het
voorontwerp. Dit tot tevredenheid van de omgeving. Het college stelt daarom het voorontwerp vast.
Ook worden de omgeving en de raad via een brief op de hoogte gebracht over de verdere gang van
zaken.
Begrotingswijziging West-Brabants Archief 2019
Het college neemt kennis van de begrotingswijziging 2019 van het West-Brabants Archief. Aangezien
de gemeente hierdoor geld terug ontvangt, stelt het college aan de gemeenteraad per raadsbrief
voor om geen zienswijze hierop in te dienen.
Beantwoording vragen CDA fractie
Het college beantwoordt vragen van de CDA fractie over de losgelaten tegels aan de gevel van het
Voortouw. Het schoolbestuur van Leersaam heeft een aanvraag ingediend voor het herstel van de
gevel. Het college vindt het belangrijk om het proces van herstel zorgvuldig te doorlopen. Daarbij zijn
zaken als aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en specifiek hersteladvies onderdelen die tijd
vragen. Dit is het enige gebouw in de gemeentelijke vastgoedvoorraad met zo’n soort gevel. Het
college verwacht dat zij de raad uiterlijk 30 november 2019 uitsluitsel kan geven over het herstel en
de planning.
Bestemmingsplan Herontwikkeling Stationsplein 21-25 Etten-Leur (De 4 Leeuwen)
Burgemeester en wethouders besluiten het ontwerp-bestemmingsplan, ontwerp-besluit en ontwerpaanmeldingsnotitie vast te stellen, voor het perceel Stationsplein 21-25 (voormalig kantoorgebouw
‘de 4 leeuwen’). Hierin zijn onder andere de hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder en de
Milieu-effectenrapprtage (MER) opgenomen. Ook hebben zij de anterieure overeenkomst vastgesteld
voor onder andere de gemeentelijke kosten en eventuele risico’s of schade. Zij besluiten daarnaast
het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen en de gelegenheid te geven tot het indienen van
zienswijzen bij de gemeenteraad. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor de bouw van maximaal 75
appartementen voor de huisvesting van jongeren van 18-30 jaar en geeft uitvoering aan de kaders die
door de gemeenteraad op 20 mei 2019 zijn vastgesteld.

Samenwerking Boel-M gemeenten
De colleges van de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten-Leur en Moerdijk hebben in 2017 op basis
van het rapport “Strategie Economische kerncorridor A16”, groen licht gegeven voor de uitvoering
van het “Uitvoeringsplan BOEL-M Strategie Economische kerncorridor A16” voor de periode
2017/2019. In de aanpak wordt oplossingsgericht en, -projectmatig gewerkt aan versterking van de
economische kracht van de regio. De werkwijze en resultaten worden daarbij gedeeld met de
regionale samenwerkingsverbanden en met omliggende gemeenten. De samenwerking is tot heden
door het college bekrachtigd tot 1-7-2019 en is nu verlengd tot 1-7-2021.
Antwoordbrief fractie APB
Burgemeester en wethouders geven antwoord op de vragen van de fractie van het APB over de
onrust in de wijken Groot- en Klein Sander en Lage Banken. De onrust betreft de eventuele
doortrekking van de Aletta Jacobslaan. In de brief lichten burgemeester en wethouders de stappen in
het proces tot op heden toe. Het doel was om inwoners in een vroegtijdig stadium te betrekken bij
de keuzes over toekomstige woningbouw- en bedrijventerreinlocaties. Zij konden vertellen wat zij
belangrijk vinden, waar er knelpunten zijn en wat zij vinden van diverse mogelijke oplossingen zoals
de doortrekking van de Aletta Jacobslaan. De opgehaalde informatie nemen burgemeester en
wethouders in het vervolgproces mee.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
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