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Ontwerp aanwijzingsbesluit locaties GFT behuizingen
Het college wijst 68 locaties aan voor bovengrondse verzamelcontainers voor inzameling van GFTafval bij hoogbouwlocaties. Dit zijn locaties bij of rondom de plekken waar nu al ondergrondse
containers voor restafval en papier staan. De omwonenden (en dus toekomstige gebruikers) worden
hierover deze week met een brief geïnformeerd. In de brief staat ook uitgelegd hoe inwoners hun
reactie kunnen geven. Ze kunnen uitleggen waarom ze het niet met de gekozen locatie eens zijn, en
aangeven welke locatie zij beter geschikt vinden.
Vaststelling bestemmingsplan Guido Gezellelaan-Couperuslaan
Burgemeester en wethouders stellen de raad voor het bestemmingsplan Guido-GezellelaanCouperuslaan vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt maximaal 100 woningen mogelijk op het
adres Couperuslaan 18 in 4 woongebouwen van maximaal 14 meter hoog. Tegen het ontwerp
bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.
Invordering gemeentelijke belastingen
Leefbaar Etten-Leur heeft vragen gesteld over de invordering van gemeentelijke belastingen door de
Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). In de antwoordbrief legt het college uit dat de wijze
van betaling van een aanslag is geregeld in een belastingverordening. Deze bepalingen zijn leidend bij
de invordering. Afwijken kan alleen door contact op te nemen met de BWB.
Beantwoording raadsvragen Leefbaar Etten-Leur - Beleidsregels Wmo 2019
Leefbaar Etten-Leur heeft vragen gesteld over de beleidsregels Wmo 2019. In de antwoordbrief legt
het college uit dat het beleid voor de BG pgb (begeleiding gericht op participatie/dagbesteding) de
afgelopen periode geëvalueerd is. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn de beleidsregels aangepast.
Dienstverleningsovereenkomst Zundert en Etten-Leur ten aanzien van taken Wmo, jeugd en
schuldhulpverlening
De gemeente Etten-Leur voert sinds een aantal jaar voor de gemeente Zundert taken uit in het kader
van de Wmo, jeugdzorg en schuldhulpverlening. Dit is vastgelegd in een
dienstverleningsovereenkomst (DVO). Een nieuwe taak is de regie op multi-complexe problematiek
(opeenstapeling van problemen of beperkingen). Deze taak is op papier uitgewerkt in een addendum
bij het DVO.
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
WEEK 29

TIJD

ACTIVITEIT

Donderdag
18 juli

15.00 uur

Bezoek 60-jarig
huwelijk

LOCATIE

COLLEGELID
Wethouder Van
Aert

