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Tarieven Wmo begeleiding 2020 en 2021
Voor de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding sloten wij voor de periode van 2017 tot en met 2021
een overeenkomst af. Deze bepaalt dat de gemeenten elk jaar vóór 1 september de WMO-tarieven
beoordelen en bepalen voor het jaar daarop. Het college heeft besloten om de tarieven voor 2020 en
2021 te indexeren met het voorlopige indexcijfer van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor 2020
is dit indexcijfer 2,31%. Het vervoer bij Wmo-begeleiding indexeren we met het NEA-indexcijfer van
de Nederlandse Emissieautoriteit. Dit indexcijfer wordt in oktober bekend. Met deze marktconforme
indexering zorgen we voor kwalitatief goede ondersteuning voor onze inwoners, voor zorgcontinuïteit
en komen we tegemoet aan de loon- en prijsontwikkelingen waar onze aanbieders mee te maken
krijgen.
Van Bergenpark, Wet geluidhinder
Op 1 mei 2019 is de vaststellingsprocedure gestart om hogere waarden van het geluid toe te staan
voor de woningen in het Van Bergenpark. Het gaat over de nieuwe woningen die dichtbij de
Vijfhuizenweg en de spoorlijn liggen. In de Wet geluidhinder zijn procedures opgenomen voor
gevallen waarin het geluid op de gevels hoger is. Omdat het college geen reacties tegen dit voorstel
heeft ontvangen, is besloten om hogere waarden vast te stellen. Hiermee is het duidelijk wat de
maximale toegestane gevelbelasting is voor deze woningen. Aan de hand daarvan kan de gevelisolatie
bepaald worden om te komen tot een binnenwaarde van maximaal 33 dB. Deze binnenwaarde is een
eis vanuit het Bouwbesluit.
Van Bergenpark, Bestemmingsplan en welstandscriteria
Het Van Bergenpark is een nieuwe woningbouwlocatie op een deel van het oude GGZ-terrein. Er
komen maximaal 225 woningen. Dit zijn grondgebonden woningen en appartementen in de huur- en
koopsector met verschillende prijsklassen. De vaststellingsprocedures voor het ontwerpbestemmingsplan Van Bergenpark en ontwerp-welstandscriteria zijn inmiddels gevolgd. Er zijn over
het ontwerp-bestemmingsplan twee reacties (zienswijzen) ingediend. Deze geven geen aanleiding
voor aanpassingen. Er ligt daarom een voorstel om het bestemmingsplan en bijbehorende
welstandscriteria ongewijzigd vast te stellen. Voor de kosten en de inrichting van het openbaar
gebied is een overeenkomst gesloten met de ontwikkelende partij. Er is daarom geen apart
exploitatieplan nodig.
Verwijderen Brug Deken Koopmanslaan
De houten brug ter hoogte van Deken Koopmanslaan 33 verkeert in slechte bouwkundige staat. Het
renoveren van de brug vergt een grote investering. Er is een afweging gemaakt tussen de hoge
kosten en het feit dat er dichtbij genoeg andere passeermogelijkheden zijn. Daarom is besloten deze
brug niet te renoveren, maar definitief te verwijderen.
Verbetering dijken langs de Mark
Burgemeester en wethouders nemen kennis van de alternatieven voor verbetering van de dijken
langs rivier de Mark. Voor Etten-Leur betreft dat de Zeedijk, een deel ten westen en een deel ten
oosten van de Zevenbergseweg. Het college stemt voor beide deeltrajecten in met de
voorkeursalternatieven tot verbetering van de dijk aan de landzijde en geeft het waterschap enkele
aandachtspunten mee.

Samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel
Het college gaat akkoord met de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van Glasvezel in heel
de gemeente Etten-Leur.
Gemeentelijke premiebijdrage CZM
Bij het vaststellen van de kadernota heeft de raad het college opgedragen maximaal €100.000,- te
bezuinigen op de kosten van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Dit doet het
college door de maandelijkse gemeentelijke premiebijdrage vanaf 2020 te verlagen met €2,86 voor
de polis Gemeente Extra en €5,45 voor de polis Gemeente Extra Uitgebreid. CZ heeft besloten vanaf
2020 de tot dan toe verstrekte collectiviteitskorting van 6% niet langer toe te kennen. Hierdoor
stijgen de premiekosten voor de klant. Hierdoor stijgen de premiekosten voor de klant. Gezien de
financiële situatie van de gemeente Etten-Leur stelt het college voor deze kosten niet (gedeeltelijk)
te compenseren.
De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
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TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

zondag
1 september

11.00

Bloemencorso Zundert

maandag
2 september

16.00

Naturalisatiebijeenkomst

donderdag
5 september

10.00

Bezoek 60-jarig huwelijk

donderdag
5 september

18.30

Openen Open Coffee in
Etten-Leur i.v.m. 10-jarig
bestaan

Hoge Neer

Wethouder
Van der Bijl

vrijdag
6 september

17.30

Prijsuitreiking BOV Trofee

Markt (tijdens Lekker
Etten-Leur)

Wethouder
Van der Bijl

zaterdag
7 september

13.00

Openingshandeling
Huurdersdag ALWEL

ALWEL

Wethouder
Van der Bijl

zondag
8 september

10.30

Opening seizoen
Wijkvereniging Centrum
Oost

zondag
8 september

11.00

Afscheid Pastor Alida van
Veldhoven

College
Vergadercentrum

Burgemeester
De Vries
Burgemeester
De Vries

Wethouder
De Weert
Lambertuskerk

Burgemeester
De Vries

zondag
8 september

14.00

Opening Anytime Fitness

Spoorlaan 21

Wethouder
De Weert

