Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders
Openbare besluitenlijst nr. 20 - 2019
Datum: 16 mei 2019
Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp
Het is inmiddels vier jaar geleden dat het nieuwe jeugdstelsel werd ingevoerd. Sinds 1 januari 2015
zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Er is op landelijk, regionaal en lokaal niveau
discussie over de ontwikkeling hiervan. Het kabinet heeft een onderzoek laten uitvoeren om te kijken
naar de oorzaken en verklaringen voor tekorten en overschotten bij gemeenten voor de jeugdhulp,
een zogenaamde benchmark. Hieraan hebben 26 gemeenten deelgenomen, waaronder de gemeente
Etten-Leur namens de regio West-Brabant West. Dit heeft ook geleid tot een individuele rapportage
voor de gemeente Etten-Leur. Daaruit blijkt dat we er in West Brabant West in slagen om de tekorten
binnen de jeugdzorg binnen de perken te houden. De verschillende rapportages van het onderzoek
vormen de basis voor de landelijke discussie over de budgetten voor de uitvoering van de
jeugdhulp/zorg. Naar verwachting zal dit concreter worden in de septembercirculaire 2019 van het
rijk, en de gemeentefondsuitkering voor 2020 en volgende jaren.
Beantwoorden brief Groen Links
Door de fractie van Groen Links zijn verschillende vragen gesteld over het vervoer van giftreinen op
het spoor dat ook door de gemeente Etten-Leur loopt. De vragen gingen over het aantal treinen met
gevaarlijke stoffen, afstemming met andere gemeenten en het standpunt van het college op de
ontwikkelingen rond de toename van het aantal treinen. Ook is gevraagd hoe het college de
veiligheid van de inwoners op dit punt garandeert. Het college beantwoordt de vragen door middel
van een brief.
Groen schoolplein brede school De Vleer
Groene schoolpleinen zijn de laatste jaren in opkomst. Op het gebied van duurzaamheid heeft het
een aantal mooie voordelen: klimaatmitigatie en -adaptatie, biodiversiteit en educatie en
bewustwording. De school wilde hier ook graag mee aan de slag, om het volledig betegelde plein iets
groener te maken. Het college waardeert dit initiatief en heeft besloten om een financiële bijdrage te
leveren aan het groene schoolplein van brede school De Vleer.
Jaarverslag VAC 2018
Het college neemt onder dankzegging kennis van het jaarverslag 2018 van de VAC Etten-Leur (Advies
Commissie voor de woningbouw en Woonomgeving). De VAC brengt in het jaarverslag adviezen uit
aan Alwel en de gemeente over diverse nieuwbouwplannen. Ook hebben zij de gemeente
geadviseerd over plannen voor de openbare ruimte. Daarbij vragen zij specifieke aandacht voor
veiligheid van fietsers en voetgangers. De gemeente heeft dankbaar gebruik gemaakt van de
adviezen.
Werkprogramma Werkplein Hart van West-Brabant 2019
Het Werkplein Hart van West-Brabant voert de Participatiewet en aanverwante wet- en regelgeving
(Ioaw/Ioaz, bijzondere bijstand en minimabeleid) uit voor onder andere de gemeente Etten-Leur.
Daarbij maken Werkplein en deelnemende gemeenten afspraken gemaakt over de te leveren
diensten en te realiseren prestaties. Deze afspraken worden vastgelegd in een jaarlijks
Werkprogramma. Het college heeft het Werkprogramma 2019 nu vastgesteld.
Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten 2019
Het college heeft de ‘Beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten 2019’ vastgesteld. De
huidige beleidsregel was nog gebaseerd op de oude Erfgoedverordening Etten-Leur en voldeed
hierdoor niet meer. De oude beleidsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Gemeente
Etten-Leur van 2013 is dan ook ingetrokken.

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.
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