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Onderwerp

Besluit

Beleidsregels
gehandicaptenparkeerplaatsen 2020

Het college heeft besloten tot het vaststellen van de
beleidsregels Gehandicaptenparkeerplaatsen 2020.
Om de leesbaarheid te vergroten is de vorige nota
daar waar mogelijk ingekort en ook de structuur is
aangepast. Er was geen aanleiding om inhoudelijke
wijzigingen door te voeren. In het kader van de
Omgevingswet worden verschillende beleidsstukken
onder de loep genomen.
Het college stemt in met verlenging van de
contracten restafval en GFT. De huidige
overeenkomsten met SITA ReEnergy (restafval) en
Attero (GFT) lopen tot 01-02-2022. Deze overeenkomsten kunnen tweemaal worden verlengd met
drie jaar. Uiterlijk 18 maanden voor het verstrijken
van de duur dient dat aan de opdrachtnemer
schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
Het college stemt in met het ontwerp wijzigingsplan
voor uitbreiding van het bouwvlak van het
glastuinbouwbedrijf aan de Vaartweg 186. Het plan
wordt gedurende een periode van zes weken ter
inzage gelegd, op grond van artikel 3.6.1.a. Wro en
afdeling 3.4 Awb. De initiatiefnemer wil met de
wijzigingsplanprocedure het huidige kassencomplex
van 10.430 m² uitbreiden met 5.600 m².
Het college heeft besloten om de voorziening
buurtbemiddeling voort te zetten en verzoekt de
gemeenteraad middels de bestuursrapportage
2020-2 hiervoor budget beschikbaar te stellen. Na
instemming van gemeenteraad kan de inkoop van
buurtbemiddeling gebeuren bij ContourdeTwern.
Het college stemt in met de regionale startnotitie
veranderopgave inburgering. Per 1 juli 2021 worden
gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe wet
inburgering. Namens de regio Hart van Brabant
hebben de bestuurders eind 2018 aangegeven voor
de ondersteuning aan statushouders regionaal te
willen samenwerken, waarbij de lokale kracht
regionaal versterkt wordt. Deze startnotitie vormt de
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basis voor het beleidskader en voor de inkoop en
aanbesteding. De inhoud van de notitie is op
hoofdlijnen besproken met de regionale adviesraden
sociaal domein en de adviesraad statushouders.
Het college heeft besloten om de impulsgelden 2020
van het rijk in te zetten voor het opzetten van
activiteiten die gericht zijn op het versterken van de
taalverwerving en die mogelijk een gunstig effect
hebben op de positie van de kandidaten op de
arbeidsmarkt. De doelgroep van de impulsgelden is
de groep inburgeringsplichtige statushouders.
Dongen zet het budget 2020 in voor starttrajecten
van de pilot van Hart van Brabant, leerwerktrajecten
binnen de pilot, lokale taalverwervingstrajecten bij
AndersWerkt en taalverwervingstrajecten bij de
Diamant-groep.
Het college stemt in met de samenwerkingsafspraken van wijkteams en Veilig Thuis over de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
voor Dongen en de uitwerking van deze afspraken
naar De Entree.
Het college heeft kennis genomen van de evaluatie
Global Goals Gemeente Dongen. De focus is
geweest op de doelen 1 (geen armoede), 11 (een
leefbaar dorp) en 13 (tegengaan van
klimaatverandering).
Het college heeft besloten op basis van de
hardheidsclausule in het besluit 'Mandaat- en
machtigingsbesluit ambtshalve vermindering,
toepassing hardheidsclausule en oninbaarverklaring
Dongen' de hardheidsclausule toe te passen ten
aanzien van geannuleerde evenementen:
1. Leges voor evenementvergunningen voor
geannuleerde evenementen tussen 1 maart 2020 en
1 september 2020 die in behandeling zijn genomen
te restitueren;
2. Binnengekomen aanvragen voor
evenementenvergunning voor geplande
evenementen tussen 1 maart 2020 en 1 september
2020, die niet in behandeling zijn genomen, buiten
behandeling te laten. En derhalve geen leges te
heffen.
3. De kosten voor restitutie ten laste te brengen van
de post inkomsten leges evenementen;
4. Rekening te houden in het jaarresultaat 2020 met
een lagere inkomst uit leges;
5. Voor de begroting 2021 een lagere verwachte
inkomt uit leges op te nemen.
Het college heeft besloten op basis van de
hardheidsclausule in het besluit 'Mandaat- en
machtigingsbesluit ambtshalve vermindering,
toepassing hardheidsclausule en oninbaarverklaring
Dongen' de hardheidsclausule toe te passen ten
aanzien van huwelijken:
1. Geannuleerde huwelijken: Leges ten aanzien van
huwelijken die in de periode van 1 maart 2020 en 1
september 2020 geannuleerd zijn te restitueren.
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2. Verplaatste huwelijken: Huwelijken die tussen 1
maart en 1 september 2020 stonden of staan
gepland kosteloos te verplaatsen, onder de
voorwaarden dat:
 Het huwelijk naar een datum voor 1 juli 2021 wordt
verplaatst;
 Het huwelijk wordt gesloten op van maandag tot
en met zaterdag tussen 8.30 en 17.00 uur op een
van de door de gemeente aangewezen
trouwlocatie's;
 Het huwelijk wordt maximaal éénmaal verplaatst;
Voor afwijkingen hierop worden leges in rekening
gebracht op basis van de legesverordening geldig in
jaar van aanvraag verplaatsing.
3. De kosten voor restitutie ten laste te brengen van
de post inkomsten leges huwelijken;
4. Rekening te houden in het jaarresultaat 2020 met
een lagere inkomst uit leges;
5. Voor de begroting 2021 een lagere verwachte
inkomt uit leges op te nemen.
Het college heeft besloten de opschorting van de
betalingsverplichting inzake de huur voor
sportverenigingen te verlengen tot 1 januari 2021.Dit
in afwachting van de landelijke compensatiemaatregel. De regeling die moet voorzien in het (deels)
kwijtschelden van de huur voor niet-commerciële
sportverenigingen wordt door het rijk uitgewerkt en
juridisch getoetst.
Het college heeft besloten tot vaststelling van de
geactualiseerde jaarstukken 2019. Voor een goede
afwikkeling van de jaarrekening controle zijn
onderstaande zaken alsnog aangepast in de
jaarrekening 2019: Jaarrekening 2019 van GR Hart
van Brabant (jeugd) en Jaarafrekening 2019 van de
persoonsgebonden budgetten (PGB).
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