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Gewijzigde beleidsregels ‘planologische afwijkingsmogelijkheden artikel 4 Bijlage II Bor’
Het Besluit omgevingsrecht (Bor) is een onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). Hierin staat onder andere waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is, wie daarvoor een
besluit kan nemen en welke regels er gelden. In artikel 4 van de Bor staat de ‘kruimelgevallenregeling’, die op 19 april 2016 door het college is vastgesteld. Daarin wordt beschreven in welke
gevallen er kan worden afgeweken van een bestemmingsplan, bij een aanvraag voor deze ‘kruimelgevallen’, bijvoorbeeld kleine bijgebouwen, dakterras, nutsvoorzieningen en antenne-installaties.
Door een wijziging in de wetgeving is de ruimte voor het afwijken van bestemmingsplannen
aangepast. Hierdoor bestond er behoefte om voor de gemeente Etten-Leur duidelijk op te stellen wat
de richtlijnen zijn voor het al dan niet verlenen van een afwijking van de bestemmingsplanregels.
Drie jaar na vaststelling zijn deze beleidsregels daarom nu geëvalueerd.
Subsidieaanvraag 75 jaar bevrijding
Het college stelt voor de jaren 2019 en 2020 in totaal een bedrag van 9.500 euro beschikbaar voor de
festiviteiten rond ’75 jaar bevrijding’. De Oranjestichting heeft op basis van de contacten met diverse
stichtingen en verenigingen in Etten-Leur een gevarieerd programma samengesteld, voor
verschillende doelgroepen. Heemkundekring Jan Uten Houte levert op meerdere onderdelen een
belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het programma.
Patiowoningen Markiezaathof
Het ontwerp 'Wijzigingsplan de Streek, 2012, patiowoningen Markiezaathof' heeft van 30 mei tot en
met 10 juli 2019 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden belanghebbenden een
zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Daarom
wordt het wijzigingsplan ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om aan het
Markiezaathof extra 6 patiowoningen te bouwen.
Eerste bestuursrapportage 2019 Werkplein Hart van West-Brabant
Het Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB) heeft de eerste bestuursrapportage 2019 aangeboden
aan de deelnemende gemeenten. In deze bestuursrapportage legt het Werkplein verantwoording af
over de uitvoering van de Participatiewet in het eerste kwartaal van 2019.

Aanwezigheid van B & W collegeleden
WEEK 34
Zondag
25 augustus
Woensdag
28 augustus
Vrijdag
30 augustus

TIJD
15.00 uur

ACTIVITEIT
Officiële opening
Plukroute

11.00 uur

Bezoek 60-jarig huwelijk

20.15 uur

Previewavond 2019/2020

LOCATIE
Hoek Bollenstraat/Hoge
Vaartkant

Nieuwe Nobelaer

COLLEGELID
Burgemeester
De Vries
Burgemeester
De Vries
Wethouder
De Weert

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

