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Huishoudelijke hulp toelage 2020 – Dienstencheques
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het per 1 januari 2020 stoppen van de
HHT-regeling voor cliënten, met een indicatie Huishoudelijke ondersteuning. De HHT-regeling wordt
in 2020 wel gecontinueerd voor mantelzorgers met maximaal 52 dienstencheques per jaar.
Vervolg op resultaten onderzoek `Etten-Leur in dialoog over (knal)vuurwerk`
Etten-Leur heeft voor de zomer onderzoek uitgevoerd naar het afsteken van (knal)vuurwerk. De
gemeenteraad is over de uitkomsten geïnformeerd met de brief van 25 juni 2019. Het college geeft
nu aan hoe zij met het oog op de komende jaarwisseling vervolg wil geven aan de aanbevelingen uit
dit onderzoek.
Definitieve beoordeling VTH-beleid, het integraal VTH-jaarverslag 2018 en het VTHuitvoeringsprogramma 2019
De provincie Noord-Brabant is intergemeentelijk toezichthouder. Vanuit deze rol beoordeelt de
provincie Noord-Brabant het VTH-beleid, het integraal VTH-jaarverslag 2018 en het VTHuitvoeringsprogramma 2019. Het college heeft kennisgenomen van de beoordeling en deze ter
kennisname aan de gemeenteraad gestuurd.
Indienen Intentieverklaring ‘Sportformateur’ ten behoeve van een lokaal sportakkoord
In de zomer van 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Doel van dat akkoord is om zoveel
mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daartoe gaan we een zogeheten ‘lokaal
sportakkoord’ opstellen, waarin diverse thema’s uit het nationaal sportakkoord aandacht krijgen. Als
eerste stap vragen we nu rijksbudget aan waarmee we een onafhankelijk sportformateur kunnen
inhuren. De formateur begeleidt in fase 2 het proces om te komen tot een lokaal sportakkoord. Na
afronding van dat sportakkoord (uiterlijk april 2020) volgt dan de uitvoeringsfase. Voor uitvoering
gaat Etten-Leur in april 2020 bij het rijk in totaal € 60.000, - aanvragen (€ 30.000, - voor 2020 en €
30.000 voor 2021).
Oude Grind – Haansberg
Burgemeester en wethouders gaan niet in op een verzoek om, vooruitlopend op de besluitvorming
over toekomstige ontwikkellocaties, al een uitspraak te doen over de ontwikkeling van de locatie
Oude Grind - Haansberg.
Project Bijenlandschap West-Brabant
Het college besluit deel te nemen aan het project Bijenlandschap West-Brabant. In het
Bijenlandschap West-Brabant werken overheden, bedrijfsleven, beheerders van natuurgebieden,
maatschappelijke organisaties, wetenschap, boeren, imkers en inwoners samen om het leefgebied
van bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers te verbeteren. We beginnen met het
opstellen van een regionale kansenkaart om te komen tot een zo effectief mogelijke inzet van
maatregelen voor bijen en andere bestuivers.
Externe medische advisering Wmo, GPK en leerlingenvervoer
De gemeente moet het contract voor externe medische advisering in de Wmo, GPK en
leerlingenvervoer opnieuw aanbesteden. Dit traject wordt uitgevoerd omdat op 1 maart 2020 het
huidige contract eindigt. Deze aanbesteding wordt samen uitgevoerd met de gemeenten
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.

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