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Besluit

Raadsvoorstel jaarstukken
2019 en begroting 2021
GGD Hart van Brabant

Het college heeft besloten een raadsvoorstel GGD
Hart van Brabant voor te leggen aan de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van
de jaarstukken 2019 en een zienswijze te geven op
begroting 2021 van de GGD Hart voor Brabant.
Het college heeft kennis genomen van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State d.d. 25 maart 2020. Dit ten
aanzien van het verzoek om tegemoetkoming in
planschade met betrekking tot Lijsterlaan 14. De
Raad van State acht een herstel nodig op de
onderdelen taxatie en normaal maatschappelijk
risico. Om dit herstelbesluit te kunnen nemen, heeft
het college nader advies gevraagd aan Thorbecke,
deskundige op het gebied van planschade.
Thorbecke heeft een hernieuwd definitief advies
uitgebracht waarin de herstelpunten zijn verwerkt.
Dit advies wordt door het college gevolgd in het
herstelbesluit. Het besluit word toegezonden aan de
betrokkenen.
Het college heeft kennisgenomen van de
jaarrekening 2019,de ontwerpbegroting 2021 en
meerjarenbegroting 2022-2024 van de Diamantgroep. De stukken worden gedeeld met de
gemeenteraad. De gemeente Dongen neemt,
samen met de gemeenten Alphen-Chaam, GilzeRijen, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg deel aan de
Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep (GR)
voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en onderdelen van de
Participatiewet.
Het college stemt in met uitbreiding van de inzet van
de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH)
Jeugd bij huisartsenpraktijken. Binnen de Jeugdwet
zijn er meerdere verwijzers voor jeugdhulp. Een
belangrijke verwijzer binnen het medisch domein is
de huisarts. Een goede samenwerking met de
huisartsen is daarom van belang om kinderen en
gezinnen snel de juiste hulp te kunnen bieden en
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om de kosten van jeugdhulp te beheersen. Vanaf
2017 is in Dongen middels een pilot ervaring
opgedaan met een POH Jeugd bij de
huisartsenpraktijken. De resultaten hiervan zijn
positief; dankzij de POH zijn een groot aantal
dure/specialistische jeugdhulptrajecten voorkomen.
Daarom wordt ervoor gekozen de inzet van de POH
Jeugd uit te breiden. De verwachting is dat hierdoor
het aantal doorwijzingen naar specialistische
jeugdhulp verder zal worden teruggedrongen en
daarmee de zorgkosten zullen dalen.
Het college heeft besloten tot voortzetting van de
inzet van een wijk GGD'er. Dat is een zorgprofessional, die op lokaal niveau de zorg- en
veiligheidsketen met elkaar verbindt en voorkomt
dat een persoon met verward gedrag zichzelf of
anderen schade berokkent. Afgelopen jaar heeft een
pilot plaats gehad. Op basis van de goede
resultaten is nu besloten over te gaan tot inkoop
van 20 uur per week wijk GGD via GGD Hart van
Brabant, met een looptijd van één jaar.
Het college heeft besloten het bestemmingsplan
'Achter de Banken' ter vaststelling aan te bieden aan
de gemeenteraad. Het plan voorziet in de bouw van
in totaal 16 woningen tussen en achter de panden
Hoge Ham 85 en 89. In het kader van de wettelijke
procedure heeft het gedurende zes weken ter
inzage gelegen. In deze periode is een zienswijze
ontvangen. De zienswijze geeft geen aanleiding om
de raad voor te stellen het bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen.
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