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Onderwerp

Besluit

Subsidie voor-en
vroegschoolse educatie

Het college stemt in met het beschikbaar stellen van
een voorlopig subsidie ad. € 55.603, - ten behoeve
van een aanvullend aanbod voor-en vroegschoolse
educatie (VVE) in de gemeente Dongen. VVE is een
programma waarmee kinderen in de peuteropvang
spelenderwijs extra worden ondersteund. Landelijk
hebben alle gemeenten de wettelijke taak om 10 uur
VVE per week aan te bieden. Dit wordt uitgebreid
naar 16 uur per week. Door de drie aanbieders van
VVE in Dongen is een subsidieaanvraag ingediend
waarmee invulling wordt gegeven aan de
wetswijziging. De financiële dekking heeft plaats via
aanwending van de rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbestrijding 2020.
Het college heeft besloten het Wmo cliëntervaringsonderzoek 2020 en 2021 in te kopen via
een gezamenlijke meervoudig onderhandse
aanbesteding met de gemeenten Oisterwijk,
Hilvarenbeek en Goirle. Het college stemt in met het
programma van Eisen.
Het college stemt in met het aangaan van
onderhandelingen met Centric voor een nieuw 3jarig contract. Centric is de grootste
softwarleverancier van de gemeente.
Het college stemt in met de toetreding van Brabant
Water tot de Samenwerking Doelmatig Waterbeheer
Hart van Brabant. In 2011 is door het Rijk, de
gemeenten, provincies, waterschappen en
drinkwaterbedrijven het bestuursakkoord water
afgesloten. Op regionale schaal wordt hier invulling
aan gegeven door middel van de samenwerking
Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant. Acht
gemeenten en twee waterschappen werken samen
om kosten te besparen, kwaliteit te verhogen en
personele kwetsbaarheid te verminderen. Het
drinkwaterbedrijf Brabant Water is hier in eerste
instantie niet bij aangesloten. Brabant Water heeft te
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kennen gegeven toe te willen treden tot de samenwerking Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant.
Hiervoor is volgens de Samenwerkingsovereenkomst contractueel schriftelijke instemming nodig
van iedere deelnemende gemeente en waterschap.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 17 maart 2020.
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