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Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 24 maart 2020
Onderwerp

Besluit

Samenwerking
Glastuinbouw Nederland

Het college heeft besloten tot samenwerking van de
gemeente Dongen met Glastuinbouw Nederland
ten behoeve van het verduurzamen van de
glastuinbouw in onze gemeente. Hiervoor wordt een
bedrag beschikbaar gesteld van € 3.493,50 excl.
BTW. De dekking heeft plaats uit de reserve
Duurzaamheid. Glastuinbouw Nederland heeft
landelijke energie-experts en kan deze inzetten ter
ondersteuning van het verduurzamingsproces. De
glastuinbouwondernemers in Dongen hebben via
een inventariserend overleg met Glastuinbouw
Nederland kenbaar gemaakt dat ze procesmatig
ondersteund willen worden in de energietransitie
met als doel hier op een duurzaam verantwoorde
manier invulling aan te geven.
Het college heeft besloten aan te sluiten bij het
inkoopcollectief van de gemeente Tilburg voor de
Europese aanbesteding elektriciteit. Het huidige
contract loopt tot en met 31 december 2020. De
gemeente Tilburg wordt een volgmacht gegeven
voor het doen van een aanbesteding
namens ook de gemeente Dongen. Dongen heeft
ook deelgenomen aan het inkoopcollectief van de
gemeente Tilburg bij de vorige Europese
aanbesteding voor elektriciteit.
Het college volgt de adviezen en richtlijnen van
kabinet, RIVM, GGD en de veiligheidsrisico's inzake
de coronacrisis. Het college onderhoudt frequent
contact met diverse doelgroepen en partners in
onze samenleving. Doel is het bieden van zoveel
mogelijk ondersteuning aan onze ontwrichte
samenleving door middel van maatwerk in Dongen,
's Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart. Daarnaast ziet
het college toe op de continuïteit van de
gemeentelijke dienstverlening.
Het college heeft besloten om voor de financieel
kwetsbare inwoners een lokaal Corona noodfonds in
te stellen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar
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gesteld van € 15.000. Het noodfonds is bedoeld om
in de primaire levensbehoeften zoals gezonde
voeding te voorzien. De portefeuillehouder heeft een
beslissingsmandaat. Hiermee heeft het college in
deze bijzondere situatie een snel en flexibel
instrument waarbij direct kan worden ingespeeld op
de actualiteit. Middels raadsinformatiebrieven wordt
de gemeenteraad op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen.
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