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Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 14 mei 2019
Onderwerp

Besluit

Begeleiding Statushouders

Het college stemt in met de doelen voor 2019 en de
afspraken die zijn gemaakt voor de begeleiding van
statushouders door Vluchtelingenwerk,
ContourdeTwern en AndersWerkt/Leerloods en de
gemeente Dongen. Het betreft de uitwerking van
gesprekken die met de partners zijn gevoerd. De
uitkomst sluit aan bij regionale en landelijke
ontwikkelingen en afspraken over inburgering. De
raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
Het college heeft opdracht gegeven te stoppen met
het aanbieden van Free WiFi op het Looiersplein.
De inrichting wordt gefaciliteerd door de gemeente
Tilburg. Deze gemeente heeft afgelopen week
bekend gemaakt omwille van privacywetgeving per
direct te stoppen met het openbare netwerk in de
binnenstad en de Spoorzone. De gemeente Dongen
heeft dit besluit per direct gevolgd. Met Tilburg wordt
contact gehouden over toekomstige mogelijkheden
om gratis WiFi in de openbare ruimte aan te bieden,
passend binnen de huidige privacy wetgeving.
Het college heeft besloten bij de minister aandacht
te vragen voor de zogeheten 'knik-variant' die
bewoners van 's Gravenmoer in een
participatietraject met netbeheerder TenneT hebben
aangedragen. Het betreft de planvorming voor de
nieuwe hoogspanningsverbinding 380kV tussen
Rilland en Tilburg. Netbeheerder TenneT legt deze
nieuwe verbinding aan in opdracht van het
ministerie van Economische Zaken. Ook vraagt het
college aandacht voor de wens van de bewoners
om de nieuwe en bestaande masten in het zelfde
type uitvoering te realiseren. Met de bewonersgroep
's Gravenmoer en de dorpsraad zijn afgelopen week
gesprekken gevoerd. Tennet heeft een projectboek
gemaakt met de uitwerkingsgebieden van het tracé
voor alle gemeenten. Het college pleit er namens de
bewoners voor om ook de knik-variant op te nemen
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in het projectboek, zodat deze ook wordt beoordeeld
door de minister. Binnen de optimalisaties die er nu
liggen en wel in projectboek 3 zijn opgenomen, is
het college voorstander van de 'gele' variant. Deze
variant bundelt de hoogspanningsverbindingen
strakker en er wordt één gevoelige bestemming in 's
Gravenmoer vrij gespeeld. Het standpunt van het
college wordt overgebracht aan de Samenwerkende
Overheden. Dit bestaat uit 18 gemeenten en
waterschappen in de regio. Zij brengen eind
mei/begin juni een gezamenlijk advies over aan de
minister. De raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief. De inwoners van 's
Gravenmoer ontvangen een informatiebrief.
Het college heeft besloten het contract voor de
levering van hulp bij het huishouden 1 te verlengen
met 6 maanden en tijdelijk uit te breiden met de
voorziening hulp bij het huishouden 2.
Het contract voor maatwerkvoorziening hulp bij het
huishouden is in 2011 gezamenlijk met de
gemeente Gilze-Rijen ingekocht. Na een aantal
verlengingen loopt dit contract voor de gemeente
Dongen op 1 juli 2019 af. Voor Gilze-Rijen is dat 1
januari 2020. De gemeenten Dongen en de ABGgemeenten hebben uitgesproken weer gezamenlijk
op te willen trekken in het inkoopproces.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 14 mei 2019.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

