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Wijkteam Etten-Leur: evaluatie 2017 en 2018 en doorkijk 2019
Het wijkteam is geëvalueerd over de jaren 2017 en 2018 én er is een doorkijk gemaakt voor de
doorontwikkeling van het wijkteam in 2019. De gemeente is de afgelopen jaren de regie gaan voeren
op professionals in de wijk en op de samenwerking met de ketenpartners. In het wijkteam zitten
diverse professionals die op verschillende gebieden samenwerken: Wmo-consulenten,
Jeugdprofessionals, wijkverpleegkundigen en wijkwerkers.
Het wijkteam ontwikkelt zich tot een multidisciplinair team binnen het Sociaal Domein. Zij wordt met
name ingezet bij complexe zaken, waar meerdere disciplines tegelijk spelen. Een voorbeeld hiervan is
schuldhulpverlening, én jeugdondersteuning én hulp voor het vinden van een baan.
Meerlaags bouwen
De omwonenden van het huidige terrein van cultureel centrum ‘De Nieuwe Nobelaer’ en de
omwonenden van het (voormalig) kantoorpand ‘De Vier Leeuwen’ hebben een brief ontvangen over
meerlaags bouwen. Hierin staat aangegeven dat zij in een later stadium betrokken worden bij de
plannen voor beide locaties, die mogelijk in aanmerking komen voor bebouwing met meer dan vier
woonlagen.
Vaststellen definitieve ontwerp Wildbaan en informeren van de bewoners en raad met een
informatiebrief
Het college besluit het definitieve ontwerp van de onderhoudswerkzaamheden van de Wildbaan vast
te stellen. De informatiebrief is goedgekeurd en kan nu verspreid worden onder de
belanghebbenden en de raad. In deze informatiebrief zijn de standpunten van de gemeente
opgenomen naar aanleiding van de laatste reacties die zijn binnengekomen op de informatieavond
van 11 december 2018.
Strategie Veiligheid Jeugdzorg Regio West-Brabant West 2019-2020
Het college besluit in te stemmen met de ‘strategie veiligheid jeugdzorg voor de regio West-Brabant
West’. Met deze strategie gaat de transformatie van de veiligheidsketen in de jeugdzorg de komende
jaren plaatsvinden. Insteek is om de jeugdigen in een onveilige situatie beter te beschermen, zodat zij
veilig opgroeien. De door het rijk beschikbare gelden vanuit het transformatiefonds worden ingezet
om deze ontwikkeling te bekostigen.
Mantelzorgwaardering 2019
In 2018 is het aantal aanvragen voor een mantelzorgwaardering verdubbeld ten opzichte van de
jaren ervoor. Met 502 aanvragen in 2015 groeiden we eerder al naar 641 aanvragen in 2017. In 2018
vroegen maar liefst 1348 zorgvragers een waardering aan. Een prima resultaat. Het voordeel is dat er
veel meer mantelzorgers geregistreerd staan, die daardoor beter de weg weten te vinden naar de
informatie en ondersteuning die aan mantelzorgers geboden kan worden. Een nadeel hiervan is wel
dat door het grote aantal aanvragen het beschikbare budget in de gemeentebegroting overschreden
is. Om binnen het beschikbare budget te blijven, hebben wij besloten de hoogte van de waardering
aan te passen naar 100 euro per zorgvrager.

Kwaliteitsmonitor jeugdhulp
Het college neemt kennis van het dataproces, doel en grondslagen van de kwaliteitsmonitor
jeugdhulp. Het college stemt in met een bewaartermijn van één jaar voor kwaliteitsdata met
betrekking tot de jeugdprofessional. En het college stemt in met de verwerkersovereenkomst
kwaliteitsmonitor jeugdhulp WBW.

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