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Beantwoording mailberichten over bezorgdheid over de volksgezondheid bij de uitrol van het
nieuwe 5G netwerk
Het college heeft bepaald dat het antwoord op vragen aan de gemeente over de aanleg van een 5G
netwerk, als volgt luidt: Bij de uitrol van het nieuwe 5G netwerk volgt de gemeente Etten-Leur de
landelijke lijn. De adviezen van de Gezondheidsraad over de blootstellingslimieten worden daarbij
gevolgd.
Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen
De gemeente Etten-Leur is deelnemer aan de Raamovereenkomst Verpakkingen. Dat is een
overeenkomst van onder andere het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging
Nederlandse Gemeenten, de gemeenten en het Afvalfonds. Naar aanleiding van de evaluatie van de
huidige overeenkomst worden voor de periode 2020 tot en 2029 nieuwe afspraken gemaakt. Als
gevolg van deze afspraken kiest het college voor een aangepast vergoedingssysteem. Dat voorziet
vanaf 1-1-2020 in een jaarlijks te indexeren vergoeding voor de inzamelkosten van verpakkingsafval.
Ook besluit het college om per 1-1-2020 de blikverpakkingen samen met de plastic- en
drankenkarton verpakkingen in te zamelen.
Beantwoorden raadsvragen parkeren bedrijfswagens in woonwijken APB
Het APB stelde vragen over het parkeren van bedrijfswagens in woonwijken. Deze vragen ging in op
de duidelijkheid van de wettekst en de parkeerverordening van Etten-Leur, het voorkomen van de
overlast en de communicatie naar inwoners die overlast ervaren.
Raadsinformatiebrief basispremie CZM
De zorgverzekeraars hebben de afgelopen weken hun verzekerden geïnformeerd over de polis 2020.
Tegen de verwachting in heeft CZ de premie van de basisverzekering van de collectieve
ziektekostenverzekering voor minima verlaagd met €3,85 per maand. Met een brief wordt de raad
hierover geïnformeerd.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
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