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Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 28 april 2020
Onderwerp

Besluit

Lokaal Uitwerkingsplan
Convenant Jeugd 2020

Het college stemt in met het Lokaal Uitwerkingsplan
Convenant Jeugd 2020. Sinds de invoering van de
Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de
jeugdzorg. Conform de wet maken gemeente
Dongen en huisartsen, medisch specialisten en
jeugdartsen (GGD) jaarlijks
samenwerkingsafspraken. Elk jaar wordt het lokale
uitwerkingsplan geëvalueerd met de betrokken
partners. Begin 2020 heeft deze evaluatie
plaatsgehad, resulterende in het 'Lokaal
Uitwerkingsplan Convenant Jeugd 2020'. De
belangrijkste wijzigingen zijn dat de jeugdarts bij
multidisciplinaire overleggen alleen op indicatie
aanschuift en er bij deze overleggen altijd een
psycholoog aanwezig is.

WMO-adviesraad

Het college stemt in met het benoemen van de heer
A.C. de Boer tot lid van de WMO-adviesraad per
1 mei 2020.

Voortgangsrapportage
grondexploitatie 2020

Het college stemt in met de voortgangsrapportage
grondexploitatie 2020, deel 2. De rapportage wordt
ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel OMWB

Het college stemt in met het voorstel om de
voorlopige jaarstukken 2019, de Kaderbrief 2021 en
de Ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant (OMWB) formeel ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
Het college vraagt de gemeenteraad een reactie te
geven op de ontwerpbegroting.

Raadsvoorstel Kadernota
Diamantgroep 2021

Het college stemt in met het raadsvoorstel
Kadernota Diamantgroep 2021. Het college stelt de
gemeenteraad voor de Kadernota 2021 voor
kennisgeving aan te nemen en geen zienswijzen in
te dienen.

Intrekken namen openbare
ruimte

Het college stemt in met het voorstel om de
openbare ruimtenamen Akkerdistel (wijk De Beljaart,
Dongen) en Hooiperskade ('s Gravenmoer) in te
trekken. Het besluit komt voort uit het traject
'Vindbaarheid openbare ruimten' van de VNG. Dit
traject heeft als doel om bestaande basisregistraties
door te ontwikkelen tot een zogeheten
Samengestelde Objectenregistratie (SOR).
Daarvoor worden bestaande verschillen tussen de
basisregistraties weggewerkt. Een eerste stap is het
intrekken van openbare ruimten die al wel benoemd
zijn en daarom in de Basisregistratie Adressen en
Gebouwen staan, maar voorlopig niet in de
Basisregistratie Grootschalige Topografie zullen
verschijnen. In de gemeente Dongen betreft het
twee reservenamen die in het verleden vastgesteld
zijn en waar nu bij de definitieve aanleg van de
fysieke openbare ruimte geen behoefte aan is.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 28 april 2020.
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