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Onderwerp

Besluit

Prestatieafspraken met
Casade 2020-2024

Het college stemt in met de prestatieafspraken
2020-2024 tussen Casade, Huurdersbelangenvereniging Dongen en gemeente Dongen. De
afspraken worden op vrijdag 24 januari
aanstaande ondertekend door de drie partijen.
Het college stemt in met de implementatie van de
Wvggz. De Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz) geldt vanaf 1 januari
2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die
te maken hebben met verplichte zorg in de ggz.
Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg
straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan
worden. Met dit voorstel worden een aantal
praktische zaken geregeld. De colleges van de
gemeenten in Hart van Brabant hebben besloten
om de nieuwe taken die volgen uit de Wvggz
regionaal uit te voeren binnen Hart van Brabant
ten behoeve van betere dienstverlening,
kostenbesparing en eenduidigheid in de
samenwerking met ketenpartners en wel door het
Crisis Interventie Team (CIT). De gemeenteraad
wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Het college heeft besloten de gemeentelijke taken
die ten grondslag liggen aan de doelgroep LVB in
2020 en 2021 te latenuitvoeren door centrumgemeente Tilburg. Het gaat om personen die een
beschermd wonen voorziening nodig hebben
vanwege een licht verstandelijke beperking (LVB),
maar die niet vallen onder de Wet langdurige zorg.
Het college stelt een krediet van € 367.733
beschikbaar voor de uitvoering van werkzaamheden in het eerste kwartaal 2020 in het
centrumgebied. Het betreft onder meer beplanting
Wilhelminaplein, groeiplaatsverbetering en
beplanting park Vredeoord, verplanten platanen
Looiershof, plaatsen van meubilair (banken,
afvalbakken, palen), verlichting van paden van
Cammeleur naar de parkeerplaatsen, verwerking
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boomstammen uit park tot objecten/ speeltoestellen, moderniseren van evenementkasten/ aansluitingen op Wilhelminaplein en in park
Vredeoord.
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