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Stand van zaken klimaatonderzoek MFA's Etten-Leur
Op 19 mei 2020 is Huygen Installatie Adviseurs gestart met een onderzoek naar de
klimaatinstallaties in de MFA's de Pijler, het Voortouw de Vleer en d'n Overkant. Inmiddels is een
planning bekend. De CDA fractie en de medezeggenschapsraad van KBS de Hofstee vroegen naar deze
planning. Tussen week 41 en week 51 worden de scholen geïnformeerd over de bevindingen en de te
volgen stappen.
Verlenging tijdelijk beheer en onderhoud MFA's
Op 3 maart 2020 besloot de gemeente in overleg met de schoolbesturen SKPOEL, LeerSaam en PCPO
om tot 1 juli 2020 samen het beheer en onderhoud van de MFA’s (Multifunctionele Accommodatie)
uit te voeren. Door de Corona-beperkingen lukte het niet vóór 1 juli 2020 tot oplossing voor het
onderhoud en beheer te komen. Het college stelt voor de tijdelijke constructie van onderhoud en
beheer te verlengen tot uiterlijk 31 december 2020.
Uitbreiding glastuinbouwbedrijf Heigatstraat 15
Het college besloot dat voor de uitbreidingsplannen van het glastuinbouwbedrijf aan de Heigatstraat
15 er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Deze plannen hebben geen belangrijke
nadelige milieugevolgen. Naast uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf wordt ook het agrarisch
bouwvlak van Hoge Bremberg 22c aangepast. Door deze uitbreidingsplannen van het
glastuinbouwbedrijf is het wijzigingsplan 'Buitengebied, Heigatstraat 15' opgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan wordt ter inzage gelegd.
Beantwoording raadsbrief Ons Etten-Leur
Er is geen budget beschikbaar voor de uitvoering van het gezamenlijke plan ‘DNWS’. De betrokken
partijen gaven echter aan wel graag met elkaar in gesprek te willen blijven. Deze gesprekken kregen
verder vorm vanuit de gedachte dat er met reclamebeleid inkomsten gegenereerd kunnen worden.
Deze inkomsten konden dan (onder andere) ingezet worden voor de uitvoering van het gezamenlijke
plan. Hierover voerden wij met de betrokkenen diverse overleggen.
Beantwoording vragen fractie CDA
De fractie van het CDA heeft aan het college vragen gesteld over de uitvoering van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De vragen gaan om het aantal ingediende
verzoeken en hoe de afhandeling verloopt. Er zijn 577 aanvragen ingediend en het Werkplein handelt
deze af. 61 aanvragen zijn nog in behandeling. Een aantal van deze aanvragen zijn op het laatste
moment ingediend. Het college beantwoordt deze vragen per brief en deelt deze brief met de
gemeenteraad.

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.

