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Procesvoorstel raad alternatieven multifunctionele raadszaal
Aan de gemeenteraad wordt een procesvoorstel gedaan om alternatieven voor een multifunctionele
raadzaal te onderzoeken en bedenken.
Straatnaamgeving
Burgemeester en wethouders besloten om de straatnaam Muntstraat in te trekken. De ondergrond
van deze straat is verkocht als bedrijfsterrein. Er is daardoor geen sprake meer van een toegankelijke
openbare ruimte.
Wmo toezicht 2020
Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 dient de gemeente een toezichthouder
aan te wijzen. Evenals voorgaande jaren heeft het college besloten om deze toezichthoudende taak
voor 2020 weg te leggen bij de GGD West-Brabant.
Evaluatie Participatienetwerk Sociaal Domein
In mei 2018 ging het Participatienetwerk Sociaal Domein Etten-Leur van start. Doel van het
Participatienetwerk is om zo veel mogelijk inwoners een actieve rol te geven in de vormgeving,
uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein. De procesgroep van het
Participatienetwerk heeft de werking en de werkwijze geëvalueerd en stelt op basis van deze
evaluatie een aantal wijzigingen voor. Het gaat dan met name om een meer actieve en inhoudelijke
rol van de procesgroep naar de themagroepen toe en een rol van de gemeente in de ondersteuning
van de participatietrajecten.
DVO ondersteunende diensten jeugdzorgregio WBW 2020
De huidige ondersteunende diensten (inclusief het ZI2T) aan de 9 gemeenten van de jeugdzorgregio
West-Brabant West te verlengen tot de definitieve besluitvorming over het onderzoek: “Evaluatie
governance regio West-Brabant West “ is afgerond.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
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Zaterdag
23 november

17.00

Veteranenbijeenkomst en
75 jaar vrijheid

Nieuwe Nobelaer

Burgemeester
De Vries

Zaterdag
23 november

19.00

Concert Koninklijke Luchtmacht
i.h.k.v. 75 jaar bevrijding

Nieuwe Nobelaer

Burgemeester
De Vries en
Wethouder
De Weert

Maandag
25 november

12.30

Bezoek aan Project Team Alert

Scholengemeenschap KSE

Wethouder
Van Aert

Maandag
25 november

16.00

Naturalisatiebijeenkomst

Vergadercentrum

Burgemeester
De Vries

Vrijdag
29 november

15.00

Presentatie en uitreiking Jaarboek
2019 "Etten-Leur maakt muziek"

De Linde

Wethouder
De Weert

