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Vaststellen definitief ontwerp "Herstel asfalt Hoge Zijweg"
Het college heeft het eindverslag van de inspraak en het definitief ontwerp van het werk "Herstel
asfalt Hoge Zijweg" vastgesteld. Er kan nu gestart kan worden met de voorbereiding om het project
uit te voeren.
Voor- en vroegschoolse educatie 2019 en 2020
Het college verleent uitstel voor de uitbreiding van Voor- en Vroegschoolse Educatie tot 1 januari
2020. Nu is er 10 uur per school beschikbaar en eigenlijk zou de uitbreiding tot 16 uur per 1 augustus
2020 ingaan. Door de coronamaatregelen verleent het college de scholen dit uitstel.
Start nieuwbouw Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer
Deze week starten de bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw van het Cultuurcentrum Nieuwe
Nobelaer. Inmiddels staan de bouwketen op de bouwplaats en is het terrein afgezet. Vanaf deze week
wordt er gestart met het boren van de funderingspalen.
Vragen raadsfractie VVD Etten-Leur over terrasbelasting horecagelegenheden en coronasituatie
Door de coronacrisis zijn er diverse belastingen die door de gemeente onder de loep genomen
worden. Het college wil de ondernemers tegemoetkomen om hen zo veel mogelijk te ondersteunen
in deze moeilijke tijden. Eén van deze onderwerpen is het wel of niet (gedeeltelijk) kwijtschelden van
de reguliere precariobelasting. Het is aan de gemeenteraad om hierover een beslissing te nemen op
22 juni. Initiatieven van ondernemers worden zo snel mogelijk beoordeeld en beantwoord.
Samenwerkingsovereenkomst met KPN voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in de bebouwde
kom van Etten-Leur
Het college gaat een overeenkomst tekenen met KPN voor het aanleggen van glasvezelkabels in de
bebouwde kom van Etten-Leur. Als deze glasvezelkabels zijn aangelegd zullen de inwoners een
sneller en betrouwbaarder internetverbinding krijgen. Volgens planning gaat in het najaar van 2020
de KPN beginnen en twee jaar later is de aanleg afgerond.

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

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

