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Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018
Jaarlijks doet de gemeente een cliëntervaringsonderzoek. Alle cliënten die een maatwerkvoorziening
van de Wmo ontvangen zijn door een onderzoeksbureau benaderd in april/mei van dit jaar. De
gemeente Etten-Leur scoort goed tot zeer goed. Cliënten zijn heel tevreden over het verloop en de
uitkomst van het keukentafelgesprek en over de ondersteuning die zij krijgen. Door deze
ondersteuning redden zij zich beter in het dagelijks leven en kunnen ze beter functioneren. Hierdoor
ervaren zij een betere kwaliteit van leven. Het college neemt kennis van de resultaten van dit
Cliëntervaringsonderzoek.

Vaststellen inkoopstrategie gecertificeerde instellingen jeugdzorg 2020 e.v.
Een onderdeel van jeugdhulp door gemeentes is het uitvoeren van een zogenaamde ‘maatregel in
het gedwongen kader’ (jeugdbescherming en jeugdreclassering). Deze maatregelen worden
uitgevoerd door gecertificeerde instellingen. Vanaf 2020 moeten hier nieuwe inkoopcontracten voor
worden afgesloten. In de nieuwe afspraken met de instellingen moeten onze visie en strategie weer
een goede plaats krijgen. Op basis hiervan is deze inkoopstrategie tot stand gekomen.

Aanpak gebruiksfunctie Oderkerkpark
In het raadsprogramma is afgesproken dat we het Oderkerkpark beter gaan benutten. Het college
heeft daarvoor een aanpak gemaakt en stuurt deze nu voor aanvullingen en suggesties naar de
gemeenteraad. In de zomer zoeken we onze inwoners, buurtbewoners en partners actief op. We
gaan met hen in gesprek over hoe zij het gebruik van het park voor zich zien. Daarna maken we
samen met alle betrokkenen een plan om daarmee aan de slag te gaan.

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 27 TIJD

ACTIVITEIT

LOCATIE

COLLEGELID

Maandag
20.30
8 juli

Kennismaking met popkoor
KoorBusiness tijdens optreden

Café De
Pastoor

Burgemeester
De Vries

Maandag
14.45
8 juli

Bezoek 60-jarig huwelijk

Woensdag
19.30
10 juli

Bijwonen team buurtpreventie
Schoenmakershoek, De Keen en
Etten-Leur Noord

Wethouder
Van Aert
Turfschip

Wethouder
De Weert

