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Het college wijst met dit besluit de stemlokalen aan en besluit ambtenaren in dienst van gemeente
Etten-Leur in te zetten voor de bemensing van de stembureaus.
Raadsbrief reclame-inkomsten
Het college informeerde de raad over reclame-inkomsten en gesprekken die gevoerd zijn met
vastgoedpartijen en ondernemersverenigingen. De vraag is voorgelegd of dit de juiste tijd is om aan
de ondernemers te vragen of zij reclame willen maken in het centrum. Door de nieuwe maatregelen
rondom corona bleek dit niet het geval. Ondernemers doen hun uiterste best om overeind te blijven
in deze moeilijke tijd.
Brief gemeenteraad - Stand van zaken doordecentralisatie beschermd wonen
Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken van de doordecentralisatie
beschermd wonen. In de brief geven ze een terugblik, informeren ze over het uitstel door het Rijk, de
stand van zaken in de regio, de financiën en de planning.
Subsidie dagbesteding Het Stekkie 2020 en 2021
Het Stekkie is een algemene dagbestedingvoorziening. Kwetsbare inwoners kunnen aan deze
dagbesteding deelnemen op een laagdrempelige manier in een normale omgeving dicht bij huis. Zij
hebben hiervoor geen indicatie voor een duurdere Wmo-voorziening nodig. We kenden over 2020
een subsidie toe van € 65.000. De helft van deze subsidie stelden we afhankelijk van de evaluatie over
het eerste halfjaar 2020. Vanwege de Coronacrisis konden de samenwerkende partners Ggz Breburg,
Amarant en Surplus het plan van aanpak 2020 en de geplande evaluatie onvoldoende uitvoeren.
Daarom stemmen we in met een verlenging van de pilot en betalen we ook de subsidie voor de
tweede helft van 2020 en kennen we voor 2021 eveneens subsidie toe, waarvan we de uitbetaling
van de tweede helft 2021 laten afhangen van de evaluatie tot 1 juli 2021.
Verlenging pilot waakvlambegeleiding Plus (Wmo)
In februari 2020 startten we met een aantal aanbieders van de maatwerkvoorziening Begeleiding een
experiment om te onderzoeken of een nieuwe categorie waakvlambegeleiding plus meerwaarde
heeft voor kwetsbare inwoners om sneller de stap naar zelfstandigheid te zetten. Deze nieuwe
categorie werkt besparend op de reguliere begeleidingskosten van de Wmo. De einddatum van het
experiment is 1 november 2020. Door de Coronacrisis hebben we niet voldoende kunnen leren van
het experiment. Daarom heeft het college besloten het experiment te verlengen tot en met 31
december 2021.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
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