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ETTEN LEUR

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 oktober 2017, met overneming van de
daarin vermelde motieven;
gezien de brief van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2017, met overneming van de
daarin vermelde motieven;
gelet op Artikel 191 Gemeentewet en de verordening artikel 212 Gemeentewet;

besluit:

1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2017 welke is opgenomen in de begroting 2018
en:
a. In te stemmen met de hierin opgenomen mutaties in de reserves (paragraaf 1.2);
b. In te stemmen met de hierin opgenomen wijzigingen in de kredieten (hoofdstuk 3,
paragraaf investeringen);
c. De 6e begrotingswijziging 2017, behorende bij de 2e bestuursrapportage 2017, vast te stellen.
2. De programmabegroting 2018 op basis van voorgaande beslispunten vast te stellen met dien
verstande dat:
Betreffende de afvalstoffenheffing:
o Het vast bedrag voor de afvalstoffenheffing C 159,- bedraagt
o Het tarief per lediging van een restafvalcontainer boven het getal 5 en onder het
getal 12 C 6,- bedraagt
o Het tarief per lediging van een restafvalcontainer boven het getal 11 C 7,20
bedraagt
het budget voor maatschappelijke participatie van volwassenen wordt verhoogd van
C 170,- naar C 200,- voor 2018
Aan de richtlijn voor de begroting 2019 van de RWB als punt 4 het volgende wordt
toegevoegd: "In het productplan van REWIN of anderszins wordt inzicht gegeven wat
REWIN voor het extra beschikbare geld (2017 en 2018) concreet heeft gerealiseerd"
a. Het investeringsplan 2018-2021 welke is opgenomen in het bijlagenboek van de begroting
2018, vast te stellen en alle investeringskredieten voor 2018 beschikbaar te stellen.
b. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2018-2021 in hoofdstuk 4 in de begroting;
c. De tekorten in de jaren 2018 en 2019 te dekken via de algemene risicoreserve.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering
van 8 november 2017
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Dhr. W.C.M. Voeten

raadsvoorzitter

raadsgriffier

