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Beantwoordingsbrief naar aanleiding van raadsvragen van GroenLinks over de Ja/Ja sticker
Het college heeft de vragen van GroenLinks over het invoeren van een Ja/Ja sticker beantwoord. Het
college is voorstander van het verminderen van afval. Zij wachten het onderzoek van de VNG naar de
landelijke invoering van zo’n sticker af, voordat ze een besluit neemt over de invoering in Etten-Leur.
Toezegging aan de gemeenteraad regenboogzebrapad
Tijdens de behandeling van de begroting vroeg de PvdA om de aanleg van een regenboogzebrapad te
bekijken. Een regenboogzebrapad heeft geen juridische status. Daardoor kan het zorgen voor
onduidelijke situaties in het verkeer. Het college kiest er daarom voor om een bankje in het
Winkelhart te schilderen in de regenboogkleuren. Deze bank staat op een goed zichtbare plaats.
Hiermee geven we een duidelijk statement af dat iedereen erbij hoort.
Verkoop kapel Oderkerkpark
Omdat de kapel in het Oderkerkpark niet nodig meer is voor de eigen bedrijfsvoering van de
gemeente en we dit ook niet voorzien voor de toekomst, besluit het college om dit pand te gaan
verkopen. Hiermee geven we ook verdere invulling aan de taakstelling om te bezuinigen op
gemeentelijke accommodaties. Nu de toekomstige functie van het Oderkerkpark is vastgesteld kan
het pand in de verkoop. De toekomstige eigenaar zal qua gebruiksfunctie een toevoeging moeten zijn
voor de totale gebruiksfunctie van het Oderkerkpark.
Pilot binnen overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding Wmo
Wanneer cliënten na een periode van zorg minder intensieve begeleiding nodig hebben, maar nog
wel in beeld moeten blijven van de zorgverleners, is er de zogenaamde waakvlambegeleiding. Dat kan
nodig zijn om deze kwetsbare cliënten in beeld te houden. Vanaf 2017 sloten we voor 5 jaar een
overeenkomst maatwerkvoorziening begeleiding Wmo af met diverse aanbieders. In deze
overeenkomst namen we de categorie van de waakvlambegeleiding op. We evalueerden dit in 2019
samen met de aanbieders. Conclusie was dat deze categorie toegevoegde waarde heeft, maar nog
beter ingezet kan worden als deze wat verruimd wordt. Aanbieders krijgen hierdoor dan meer
mogelijkheden om af te schalen naar een lagere categorie van begeleiding. Om te onderzoeken of
een nieuwe categorie ‘waakvlambegeleiding plus’ meerwaarde heeft, wordt een experiment/pilot
gestart. Hiermee wordt binnen De6 gemeenten met een aantal aanbieders onderzocht of op die
manier door cliënten sneller de stap naar zelfstandigheid gezet kan worden. Deze nieuwe categorie
werkt daarmee besparend op de reguliere begeleidingskosten van de Wmo.
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 maart

11.00

Afscheidsviering
pastoor Willemsen

Lambertuskerk

Burgemeester De Vries
Wethouder De Weert

Zondag
1 maart

16.00

Openingshandeling
tentoonstelling
Vlaamse schilder
Henri de Cocker

Van Gogh Kerk

Burgemeester De Vries

Woensdag
4 maart

11.00

Bezoek
65-jarig huwelijk

Burgemeester De Vries

Donderdag
5 maart

15.00

Onthulling
regenboogbankjes

Winkelhart:
Hoek reisbureau/
Hema

Wethouder Van Aert

Vrijdag
6 maart

13.15

MEP 2020 K.S.E.
(Model European
Parliament)

K.S.E.

Wethouder Van Aert

Zaterdag
7 maart

14.30

Start Uniek Sporten

VV Internos

Wethouder Van Aert

Zondag
8 maart

15.00

Presentatie CD
'De Brabant Suite'

Nieuwe Nobelaer

Burgemeester De Vries

