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Duurzaamheid sportclubs Etten-Leur; realiseren zonnepanelen en LED veldverlichting
In de afgelopen maanden is intensief met 8 sportverenigingen overleg gevoerd. Insteek daarbij was
om samenwerking te stimuleren om zo met elkaar duurzaamheidsmaatregelen te realiseren op hun
accommodaties. Via samenwerking ontstaat immers bewustwording, kan inkoopvoordeel worden
gerealiseerd en kwaliteitsgarantie worden bedongen. Binnen het project gaat het om het realiseren van
zonnepanelen en/of LED veldverlichting. Uiteindelijk gaan alle acht verenigingen zonnepanelen
aanbrengen op het dak van hun sportkantines en vier verenigingen gaan (delen van) de bestaande
veldverlichting omvormen naar LED verlichting. De deelnemende verenigingen kunnen voor het
financieren van deze maatregelen een beroep doen op de door de gemeenteraad vastgestelde
duurzaamheidslening. Tenslotte worden de verenigingen nog begeleid bij het aanvragen van beschikbare
rijkssubsidieregelingen.
Onderwijsagenda 2020
Het college stelt de onderwijsagenda 2020 vast. De lokale onderwijsagenda is een akkoord tussen
gemeente, voorschool en schoolbesturen. De onderwijsagenda vertelt ons hoe deze partners
onderwijs en zorg in Etten-Leur verder ontwikkelen de komende jaren. Het onderwijsaanbod in EttenLeur willen we verder verrijken waardoor nog meer leerlingen onderwijs in Etten-Leur kunnen volgen.
Uitspraak rechtbank inzake stelconplaten
De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd over de uitspraak van de rechtbank over de
juridische procedure die AVH Beheer BV tegen de gemeente Etten-Leur had aangespannen.
Kaders kloostervelden
De kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van de locatie Kloostervelden worden opnieuw en
ongewijzigd aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar aanleiding van de behandeling in de ‘Raad
Besluit’ van 11 mei 2020 is er overleg gevoerd met de bewoners van de Harpdreef en de weg de
Streek. In dit constructieve overleg is geconcludeerd dat binnen de nu voorliggende kaders, er ruimte
is om op detailniveau nog gewenste aanpassingen te bespreken.
Bestemmingsplan 'Van Genkstraat 10, het Kompas'
Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan 'Van Genkstraat 10, het Kompas'
ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Van Genkstraat 10
(voormalige locatie van basisschool Het Kompas) en maakt de bouw van maximaal 43 sociale
huurappartementen mogelijk. Daarnaast is er ruimte voor parkeren en groen. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen waarbij iedereen in de
gelegenheid is gesteld om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen. Hoewel door een
omwonende van deze gelegenheid gebruik is gemaakt, geeft de zienswijze naar de mening van het
college geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.
Reclamemast A58
De gemeente Etten-Leur is van plan om langs de A58 op de plaats waar nu de mast van REWIN staat
een reclamemast voor commerciële doeleinden te plaatsen.
Evaluatie(s) van project De Harde Leerschool aanbieden aan de raad
Najaar 2019 is het project De Harde Leerschool uitgevoerd in Etten-Leur. De Harde Leerschool is een
re-integratieprogramma voor jongeren tussen 18 en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. De
Harde Leerschool geeft hen een kans om deel te nemen aan de maatschappij in de vorm van werk of
scholing. Om te kunnen beoordelen of dit project voor herhaling vatbaar is, is het project
geëvalueerd. Deze evaluatie wordt aan de raad aangeboden.

Precariobelasting terrassen 2020
De uitbraak van het coronavirus en de daarop door het kabinet afgekondigde maatregelen heeft
grote gevolgen voor de economie en ondernemers. Ondernemers konden tot 1 juni geen gebruik
maken van hun terrassen. Ter ondersteuning van de ondernemers in Etten-Leur wordt voorgesteld
om in 2020 hen geen precariobelasting te laten betalen voor het gebruik van hun terrassen.
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.

