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Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Etten-Leur 2019
Het college stemt in met de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Etten-Leur 2019, waarin
het beleid voor de begeleiding persoonsgebonden budget is opgenomen.
Aanpak vroegsignalering Schulden
Bijna 1 op 5 huishoudens in Nederland heeft problematische schulden of loopt risico daarop. In onze
gemeente gaat het daarmee om zo'n 3600 huishoudens. Door te laat onderkennen van de problemen
of door schaamte zoeken mensen niet, of te laat hulp om hun schulden aan te pakken. Hierdoor
worden de problemen groter en moeilijker op te lossen. Met de aanpak Vroegsignalering Schulden
wordt hiervoor een oplossing geboden. Mensen met een betalingsachterstand worden vroegtijdig
actief benaderd door hulpverleners om hen ondersteuning aan te bieden bij het oplossen van hun
schuld.
Tussenrapportage Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting
De samenwerkende onderwijspartners hebben gezamenlijk besloten om iets meer tijd te nemen
voor het Integraal HuisvestingsPlan (IHP). Meer tijd is nodig om een zorgvuldig en toekomstbestendig
plan te maken. Daarom wordt nu een tussenrapportage aan de raad voorgelegd. De verwachting is
dat het definitieve IHP in het derde kwartaal van dit jaar klaar is. De belangrijkste conclusie uit de
tussenrapportage is dat er wel voldoende ruimte is voor het onderwijs, maar dat het meer een
verdelingsvraagstuk is. Er zijn genoeg lokalen voor alle schoolgaande kinderen, maar de verdeling
over de (brede) scholen is nu niet optimaal. De komende periode gaan de schoolbesturen en
kinderopvangorganisatie hier samen met de gemeente aandacht aan besteden.
Plan van Aanpak RES West-Brabant
Met de “Regionale Energiestrategie 2030” (RES2030) staan 16 gemeenten van West-Brabant voor een
uitdaging: Hoe behalen we gezamenlijk de doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030?
Daarvoor is nu een plan van aanpak opgesteld, in samenwerking met het waterschap en de
netbeheerder. Daarmee geven we - net als alle andere regio's in Nederland - invulling aan het
Klimaatakkoord dat naar verwachting later dit jaar wordt ondertekend. In de RES geven we aan waar
en hoeveel duurzame energie er kan worden opgewekt, hoe de warmtevoorziening in de gebouwde
omgeving er uit gaat zien en wat dat betekent voor de energie-infrastructuur in 2030. Het gaat dus
niet over de industrie of de mobiliteit. Bij de uitwerking van het plan van aanpak worden bedrijven,
maatschappelijke organisaties, inwoners en gemeenteraden betrokken.
Voortgang stationsvisie
Het college informeert de raad met een brief over de voortgang van de stationsvisie. Daarbij wordt
de raad ook geïnformeerd over de fietsenstalling. Er komen meer stallingsplaatsen voor fietsen
rondom het station. Deze komen vooral aan de zuidzijde. De noordzijde zal bijna niet veranderen.
Vanwege de overzichtelijkheid en de bereikbaarheid van de fietsenstalling is ervoor gekozen om de
nieuwe stalling aan de zuidzijde niet meer bewaakt te maken. Dat zou namelijk alleen kunnen door
er een omheining of hekwerk omheen te plaatsen én een gebouw voor de bewakers. Het wordt een
nieuwe, open, transparante en goed bereikbare fietsenstalling. Tenslotte worden de fases van de
planning in de brief uitgelegd.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
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