GEMEENTEOn
ETTEN-LEUR

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019 met overneming van de
daarin vermelde motieven;
gezien de brief van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2019 met overneming van de
daarin vermelde motieven;
gehoord de aan dit besluit gehechte toezeggingen;
gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2019 welke is opgenomen in de begroting 2020.
2. In te stemmen met de in de 2e bestuursrapportage 2019 opgenomen wijzigingen in de kredieten
(zie paragraaf investeringen).
3. De 4e begrotingswijziging 2019, behorende bij de 2e bestuursrapportage 2019, vast te stellen.
4. De programmabegroting 2020 op basis van voorgaande beslispunten vast te stellen.
5. Het investeringsplan 2020-2023 vast te stellen en alle investeringskredieten voor 2020 beschikbaar
te stellen.
6. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023 in de begroting.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering
Van 4 november 2019
De raad voornoemd,

4

/
i/C/f24'

/Dhr. drs. W.C.M. Voeten MBA

/ griffier

w. dr. M.W_M. de Vries
voorzitter

TOEZEGGINGEN ZOALS GEDAAN TIJDENS DE BEHANDELING VAN DE BEGROTING OP 4 NOVEMBER
2019
Het college geeft aan zich te houden aan de herplantplicht voor bomen op de beschermde bomenlijst.
Van de reserve Beheren op Niveau (BoN), die C 330.000,- bedraagt, wordt C 65.000 gelabeld voor het
dekken van de kosten die met de herplantplicht gemoeid zijn. Het bedrag van € 65.000,- en het
verloop van dit bedrag wordt inzichtelijk gepresenteerd in de gemeentelijke planning&control
documenten.
Het college zegt toe de volgende tekst toe te voegen aan de beleidsmatige richtlijnen voor de
kaderbrief 2021 van het werkplein:
"Het werkplein dient bij de ontwikkelbare klanten in doelgroep C expertise van jobcoaches en
hulpverleners bij elkaar te brengen om elkaar te versterken en daarmee de kansen op een plaatsing
op een arbeidsplaats te vergroten en de kans van slagen op langere termijn te vergroten."
Het college zegt toe de komende maanden in gesprek te gaan met alle betrokkenen bij de nieuwe
winkelstraat.

