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Onderwerp

Besluit

Meerjarige samenwerking
combinatiefunctionarissen

Het college stemt in met een meerjarige samenwerking met dezelfde partijen voor de inzet van
combinatiefunctionarissen en wijkt daarom af van
het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Meerjarige samenwerking is nodig om de doelstellingen van het project te kunnen bereiken en de
opgebouwde kwaliteit bij de aanbieders te borgen.
De dienst Verenigingsondersteuning Sport wordt
één op één gegund aan het BeweegBuro. De dienst
Beweegcoach wordt één op één gegund aan
Volckaert. De dienst Cultuurcoach wordt één op één
gegund aan het Kunstpodium. De dienst Beweegactiviteiten BO/BSO wordt één op één gegund aan
het BeweegBuro. De looptijd is gelijk aan het project
combinatiefuncties, tot augustus 2022.
Het college heeft besloten tot een akoestisch
onderzoek door de aanvrager van een
omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting
van arbeidsmigranten aan de Triangellaan 2 (het
voormalige Broederhuis Glorieux). Recent is de
uitspraak van de voorzieningenrechter ontvangen
om een voorlopige voorziening toe te kennen over
de verleende omgevingsvergunning voor het
voormalige Broederhuis. De uitkomsten van het
akoestisch onderzoek worden meegenomen in het
verweerschrift richting de commissie voor de
bezwaarschriften. B&W wachten het advies af van
de commissie voor de bezwaarschriften.
Het college heeft besloten om met voorschotten te
gaan werken bij de Tozo-regeling. Vanwege de
coronacrisis komen zelfstandigen financieel in de
problemen omdat zij niet kunnen werken en hun
inkomen soms volledig wegvalt. Het rijk heeft
meerdere maatregelen aangekondigd ter
ondersteuning van ondernemers en ZZP-ers. De
uitvoering van één van de maatregelen ligt bij
gemeenten: Tijdelijke Overbruggingsregeling
Zelfstandige Ondernemers (Tozo). De regeling

Akoestisch onderzoek
omgevingsvergunning
Triangellaan 2

Voorschot
Tozo-regeling

wordt eind april officieel van kracht. Het college
heeft nu besloten om voor de ondernemers die dit
het hardst nodig hebben, te gaan werken met
voorschotten. De Participatiewet biedt de wettelijke
ruimte hiervoor. Aan zelfstandigen in Dongen die
voldoen aan de eisen zoals gesteld in Tozo, op
basis van art. 52 Participatiewet, wordt een
voorschot verstrekt ter hoogte van 90% van de van
toepassing zijnde norm. Dit voorschot wordt
verrekend met een toekenning vanuit Tozo over de
maand maart, zodra deze regeling officieel is
vastgesteld.
Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 14 april 2020.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

