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Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 25 augustus 2020
Onderwerp

Besluit

Klimaatstresstest Dongen

Het college heeft kennis genomen van de klimaatstresstest gemeente Dongen en de hierop volgende
fase in het proces, de klimaatdialoog. De klimaatstresstesten worden openbaar gemaakt via het
Brabantse Klimaatportaal. De raad ontvangt een
raadsinformatiebrief.
Het college stemt in met het initiatief van KPN
inzake het aanleggen van een glasvezelnetwerk in
de kern van Dongen. Als uitwerking wordt dit project
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De
gemeente zet een toezichthouder in.
Het college stemt in met een raadsinformatiebrief
met als onderwerp de onderwijsvisie en als bijlagen
de uitvoeringsagenda en voortgangsmonitor.
Hiermee wordt de raad geïnformeerd over de
voortgang van voorbereiding, planvorming en
realisatie van de doelen uit de onderwijsvisie die in
juni 2019 door de raad is vastgesteld.
Het college heeft besloten tot vaststelling van het
uitwerkingsplan voor fase 5 van De Beljaart. De
realisatie van deze laatste fase omvat de bouw van
maximaal 65 woningen en vormt de afronding van
De Beljaart. Het vaststellingsbesluit en het
uitwerkingsplan worden 6 weken ter inzage gelegd,
op grond van artikel 3.9a Wro. Het ontwerp
uitwerkingsplan heeft vanaf 26 juni 2020 tot en met
6 augustus 2020 ter inzage gelegen. In deze
periode zijn geen zienswijzen ontvangen.
Het college stemt in met de ontwerptekening van de
Emmalaan in 's Gravenmoer. Deze dient als basis
voor de realisatie van de reconstructie. Zowel de
riolering als de bestrating wordt verbeterd. Het
ontwerp is aangepast na een bewonersavond.
Het college heeft besloten uitvoering te geven aan
de compensatie van zorgaanbieders, voor de
coronaperiode van maart t/m juni 2020 volgens de
landelijke richtlijn aangevuld met de verrekening van
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winst (scenario 1B), voor Wmo Begeleiding.
De coronacrisis en daarop genomen beperkende
maatregelen hebben geleid tot uitval van zorgvraag
en afname van zorglevering. Het rijk en de VNG
hebben gemeenten opgeroepen de zorgaanbieders
hiervoor financieel te compenseren. Het voorstel tot
compensatie is tot stand gekomen in samenwerking
met de Hart van Brabant-gemeenten. De raad
ontvangt een raadsinformatiebrief.
Het college heeft besloten tot het vaststellen van het
jaarverslag kinderopvang 2019. In dit jaarverslag
staan alle toezicht- en handhavingstaken die de
gemeente in 2019 heeft verricht. De verslaglegging
vindt plaats aan de hand van een voorgeschreven
model van het ministerie van onderwijs.. De raad
ontvangt een raadsinformatiebrief.
Het college heeft besloten tot vaststelling van de
bestuursrapportage 2020-2. Deze wordt voorgelegd
aan de raad.
Het college stemt in met de afvalstoffenverordening
van de gemeente Dongen 2020 en legt deze voor
aan de gemeenteraad.
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