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Verordening Verlenging Uitsluitend Recht inzameling huishoudelijke afvalstoffen ex artikel 10.21
Wet milieubeheer 2021
Eind 2020 heeft de gemeente Etten-Leur besloten om de afvalinzameling voor een jaar onder te
brengen bij de gemeente Breda. Nu wordt voorgesteld om deze tijdelijke situatie met een half jaar te
verlengen tot 1 juli 2021. Het streven is om na die datum een definitieve samenwerking in te laten
gaan.
Huishoudelijke hulp toelage 2021 – Dienstencheques
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het per 1 januari 2021 stoppen
van de HHT-regeling in de vorm van dienstencheques. Met een dienstencheque kan er door
mantelzorgers één uur huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. In een brief aan de raad
wordt de keuze toegelicht.
Antwoordbrief raadsvragen VVD over ventilatie schoolgebouwen i.v.m. corona
De fractie van de VVD stelde vragen over de ventilatie van schoolgebouwen tijdens corona. Het
college stelde de antwoordbrief vast. In de antwoordbrief geeft het college aan het advies dat de VVD
aanhaalt niet te kennen. Daarnaast geeft het college aan dat de ventilatiesystemen op de scholen
(primair onderwijs) ventileren op basis van 100% buitenlucht, dit wil zeggen dat er geen recirculatie
plaatsvindt.
Starten met een Goud-groep in Etten-Leur voor het schooljaar 2020/2021
Het college besluit om samen met Het Driespan een kleine klas, onder de naam GOUD-groep, te
starten voor het schooljaar 2020/2021. De GOUD-groep is bedoeld voor een beperkt aantal EttenLeurse leerlingen, voor wie het speciaal onderwijs niet passend genoeg is. Het bijzondere is ook dat
de GOUD-groep in Etten-Leur wordt ingericht op een school voor regulier onderwijs. We willen
onderzoeken of we met deze werkwijze ook deze jongeren de kans bieden om tot optimale
ontwikkeling te komen. De GOUD-groep wordt goed gemonitord om te onderzoeken of een
structurele voorziening mogelijk is.
Transitie gedeelde mobiliteit – uitgangspuntennotitie
In de regio werkt Etten-Leur samen met 15 gemeenten, de provincie Noord-Brabant en Regio WestBrabant (RWB) samen aan de Transitie gedeelde mobiliteit. We zien dat de wereld van mobiliteit in
verandering is en dat er steeds meer nieuwe vormen van vervoer beschikbaar komen. Partijen
stelden hiervoor in december 2018 de visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk' en in december 2019
de 'Transitiestrategie West-Brabant' vast. We werken toe naar het opnieuw aanbesteden van het
openbaar vervoer in Brabant en het Flex/Wmo-vervoer in onze regio. En we hebben daar een aantal
uitgangspunten voor opgesteld.

Wijziging gemeenschappelijke regeling WVS-groep
Het algemeen bestuur van WVS-groep heeft besloten de verdeelsleutel voor de gemeentelijke
bijdragen aan te passen aan de nieuwe doelgroepen van de Participatiewet. Hiertoe moet de
Gemeenschappelijke regeling WVS-groep gewijzigd worden. Het college stemt in met de wijziging van
de gemeenschappelijke regeling en vraagt de gemeenteraad toestemming de Gemeenschappelijke
regeling WVS-groep te mogen wijzigen.
Overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning - MEE West-Brabant
Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning is het recht op cliëntondersteuning voor het gehele
sociale domein geregeld. Cliëntondersteuning in de fase van het keukentafelgesprek, te weten het
voorbereiden van het gesprek, het ondersteunen tijdens het gesprek en de nazorg en evaluatie, is
regionaal vormgeven met de vijf gemeenten (Etten-Leur, Rucphen, Halderberge, Zundert en
Moerdijk). Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met MEE West-Brabant. Het college heeft
besloten de overeenkomst met MEE West-Brabant met een vaste looptijd tot en met 31 december
2020 met een jaar te verlengen in 2021.
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
!! De aanwezigheid van de collegeleden is onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat moment gelden en
kunnen daarom tot het laatste moment wijzigen.
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