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Reactie brief Leefbaar Etten-Leur inzet WVS ten behoeve van beheer wijkgebouwen
De fractie van Leefbaar Etten-Leur heeft het college een aantal vragen gesteld over de inhuur van
WVS-personeel voor het beheer in de wijkgebouwen. Het college beantwoordt deze vragen per brief.
Nadere criteria op basis van de kwaliteitsvoorwaarden “Uitvoeringskwaliteit van diensten en
producten” en “Waardering”.
In verband met de verplichting uit de Wet Verbetering VTH heeft de gemeenteraad op 14 december
2017 de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht
vastgesteld. De verordening is op 1 januari 2018 in werking getreden. In artikel 5, derde lid van deze
verordening is bepaald dat het college nadere criteria vaststelt op basis van de
kwaliteitsvoorwaarden. Deze kwaliteitsvoorwaarden zijn opgenomen in bijlage 1 van de verordening.
Een aantal kwaliteitsvoorwaarden zijn gaandeweg al tot stand gekomen en verwerkt in het VTHbeleid, het VTH-Uitvoeringsprogramma en het Jaarverslag. Enkel de nadere criteria op basis van de
kwaliteitsvoorwaarden “Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten” en “Waardering” moesten
nog formeel worden vastgesteld.
Duurzaamheidslening Achilles
Het college heeft besloten een duurzaamheidslening te verstrekken aan AVR Achilles voor
zonnepanelen en dakisolatie.
Antwoordbrief aan diverse sportverenigingen over gevraagde aandacht vanwege corona
Aan het begin van de Corona crisis hebben voorzitters van een aantal grote sportclubs al aandacht
gevraagd voor de effecten die dit mogelijk gaat hebben op hun verenigingen. Via een antwoordbrief
gaan wij nader in op hun zorgen, schetsen we actuele ontwikkelingen en spreken we de bereidheid
uit om met de clubs in gesprek te (blijven) gaan.
Begroting 2021
Het college besloot de begroting 2021 ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad.
Normenkader financiële rechtmatigheid 2020
Het college heeft de raad voorgesteld om het normenkader financiële rechtmatigheid vast te stellen.
In dit normenkader liggen de kaders voor de financiële rechtmatigheid vast die relevant zijn voor de
accountantscontrole.
Medische toiletpas
De fractie Ons Etten-Leur vraagt aandacht voor de medische toiletpas voor inwoners met toiletgerelateerde ziektebeelden. Het college is van mening dat met het initiatief van Gastvrij Etten-Leur
(een speciaal voor Etten-Leur ontworpen stickers voor ondernemers) en de beschikbaarheid van de
openbare toiletten in het Winkelcentrum voldoende mogelijkheden zijn voor inwoners met toiletgerelateerde ziektebeelden.
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.

