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Instemmen met brief aan gedeputeerde over planning werkzaamheden N389
Sinds 2017 zijn we betrokken bij de plannen van de provincie voor het onderhoud aan de N389
(Zevenbergseweg). Er liggen plannen klaar voor het verkeersveiliger maken van deze weg, waaronder
het kruispunt met de Strijpenseweg en de Boutweg. Tot op heden is de planning nog niet concreet.
Het college stuurt de gedeputeerde een brief om hierover duidelijkheid te krijgen voor de inwoners
en bedrijven.
Inzet bodycams door boa's
Het college besluit de boa's van de afdeling Beheer en Realisatie uit te rusten met bodycams. De
BOA’s hebben bij het uitoefenen van hun taken regelmatig te maken met incidenten, variërend van
verbaal tot soms fysiek geweld. Met als doel de veiligheid en het gevoel van veiligheid van de BOA’s
vergroten is door het college besloten de boa’s uit te rusten met bodycams.
Beantwoording vragen omschakeling inzameling PBD
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van raadsfracties CDA en D66 over de omschakeling
van de inzameling van verpakkingsafval PBD. Hierbij lichten ze toe hoe het proces hierover in 2021
verloopt.
Meerjarenprogramma Water- en Klimaatkring De Baronie
Etten-Leur werkt met andere gemeenten, Waterschap Brabantse Delta en Brabant Water samen in
Water- en Klimaatkring De Baronie. In deze samenwerking worden sinds 2011 water- en
klimaatprojecten gezamenlijk uitgedacht en uitgevoerd. In het Meerjarenplan zijn de projecten
opgenomen die van medio 2020 tot eind 2021 lopen.
Jeugdvisie op wonen West-Brabant West
Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het jeugdstelsel van West-Brabant
West. Een aantal onderdelen van het jeugdstelsel bestaan al vanaf oudsher, zoals pleegzorg. Hierdoor
is er op dit moment nog geen samenhangend beeld op regioniveau hoe om te gaan met vraagstukken
over wonen voor jeugdigen. Een klein aantal jeugdigen in de jeugdhulpregio West-Brabant West,
ongeveer 600 jongeren, woont niet meer thuis in zijn of haar biologisch gezin. Dat heeft verschillende
oorzaken en er zijn verschillende oplossingen. Voor de gemeente is het belangrijk om te bepalen
wanneer zij wel en niet een rol moet spelen en welke rol zij pakt. In de Jeugdvisie op Wonen WestBrabant West stellen we onze visie en ambitie vast en streven we gezamenlijk met onze
jeugdhulpaanbieders naar het 'zo thuis mogelijk' opgroeien van onze jeugd.
Samenwerkingsovereenkomst II Meten en Monitoren
De komende vier jaar brengt Etten-Leur samen met andere gemeenten en het waterschap in beeld
hoe zij beter kunnen samenwerken op het gebied van rioolbeheer. Er worden onderzoekstrajecten
voor advies, datakwaliteit en samenwerking uitgevoerd. De samenwerkingsovereenkomst regelt de
aanpak en de afspraken tussen de deelnemende partijen.
Regeling gemeentelijke hulp aan gedupeerden
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De
Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is
geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen problemen zijn ontstaan rondom huisvesting,
psychisch welbevinden, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van de kinderen. De
staatssecretaris vraagt daarom gemeenten om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. Het
Rijk ontwikkelde een regeling op basis waarvan de gemeente deze hulp kan gaan bieden aan de
gedupeerde ouders, zoals die worden aangereikt door de Belastingdienst.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
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