Openbare besluitenlijst 2021
Vergadering B&W gemeente Dongen maandag 26 april 2021

ONDERWERP

BESLUIT

Actualisatie
beheerregeling
informatiebeheer

Het college heeft besloten tot vaststelling van de
beheerregeling informatiebeheer gemeente Dongen 2021.
Het betreft een actualisatie van de bestaande regeling.

Actualisatie
gebouwenbeheersysteem

Het college stemt in met actualisatie van het
uitvoeringsprogramma onderhoudsplan geprogrammeerd
onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. In het vierde
kwartaal van 2020 zijn de gemeentelijke gebouwen
geïnspecteerd en is het gebouwenbeheerssysteem (GBS)
geactualiseerd voor de jaren 2021 – 2024. Bij de
inventarisatie is zowel rekening gehouden met de korte- als
middellange termijnverwachting voor het beheer en
onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.

Actualisatie deelnemersovereenkomst 2022 SVn

Het college stemt in met de deelnemersovereenkomst 2022
in het kader van SVn. De gemeente Dongen is sinds 1 januari
2019 aangesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederland (SVn) en biedt via dit fonds haar inwoners de
mogelijkheid een startersleningen te krijgen. De onderlinge
afspraken tussen gemeente en SVn zijn vastgelegd in een
deelnemersovereenkomst. Deze wordt nu geactualiseerd.

Bestuursopdracht
dorpsteam

Het college geeft een projectteam opdracht voor het nader
vormgeven van het dorpsteam en opstellen van een plan van
aanpak voor het dorpsteam. De transformatie binnen het
sociaal domein is in 2015 ingezet. In 2017 is De Entree
geopend. In 2020 is de business case De Entree uitgewerkt.
In februari 2021 heeft de raad middels een motie ingestemd
met onderzoek naar (de laagdrempeligheid) van een
dorpsteam. Dit wordt gesteund door de ketenpartners en de
WMO-adviesraad. Er wordt in 2021 langs drie sporen
toegewerkt naar het leggen van een goede basis, van waaruit
de verdere transformatie van het sociaal domein vanaf 2022
gestalte zal krijgen. Het eerste spoor betreft het opstellen van
een plan van aanpak voor het dorpsteam. Het tweede spoor
betreft de inkoop van algemene voorzieningen (voorliggend
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veld) per 1 januari 2022. En het derde spoor heeft betrekking
op de regionale inkoop van maatwerkvoorzieningen WMO en
Jeugdhulp. Gedurende het traject wordt de raad
geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief sociaal domein
over de voortgang van het project.
Kaders inkoop
algemene voorzieningen

Het college heeft kennis genomen van de kaders die worden
gehanteerd bij de dialoogsessies voor de inkoop van de
algemene voorzieningen. Het gaat om jongerenwerk,
ouderenwerk, welzijnswerk, onafhankelijke
cliëntondersteuning en maatschappelijk werk. Per 2022
dienen nieuwe contracten gesloten te worden. Het
beschikbare budget voor de totaalopdracht 2022 wordt gelijk
gesteld aan het budget van 2021, waarbij de indexering o.b.v.
prijsindex netto materiële consumptie (meicirculaire 2021)
nog wordt toegepast.

Beleidsregel 2021
pré mantelzorgwoningen

Het college heeft besloten tot het vaststellen van de
beleidsregel pré mantelzorgwoningen gemeente Dongen
2021. Dit maakt het mogelijk om met een omgevingsvergunning voor bepaalde tijd een pré mantelzorgwoning te
realiseren. De gemeenteraad wordt nader geïnformeerd met
een raadsinformatiebrief.

Art. 33 vragen
inzake IKC Beljaart

Het college stemt in met de beantwoording van art. 33 vragen
inzake IKC Beljaart. De vragen zijn gesteld door de
Volkspartij Dongen.

Jaarverslag
vergunningen, toezicht
en handhaving 2020

Het college stemt in met het jaarverslag vergunningen,
toezicht en handhaving 2020. Het jaarverslag wordt ter
kennis name aangeboden aan de gemeenteraad en de
provincie Noord-Brabant.

Uitgangspuntennotitie
Cammeleurconcept 3.0

Het college stemt in met de uitgangspuntennotitie
Cammeleurconcept 3.0 en legt deze voor aan de
gemeenteraad. De Cammeleur-partners krijgen de notitie
toegestuurd, met daarbij het verzoek uiterlijk 13 mei
aanstaande een zienswijze/reactie op de stukken te geven.
De zienswijzen worden daarna gedeeld met de
gemeenteraad. Op basis van de planning is behandeling in
de raad voorzien op 20 mei.

KunstPodium

Het college stemt ermee in Het KunstPodium een nieuwe
subsidieopdracht en een nieuw subsidiebudget te geven, in
lijn met de uitkomsten van de verkenning. Na een verkenning
door Het KunstPodium en de gemeente in 2020-2021, ziet
Het KunstPodium mogelijkheden om haar kunst- en
cultuureducatie op een andere manier vorm te geven,
passend bij de Dongense Onderwijsvisie. Deze verkenning is
uitgevoerd onder begeleiding van Kunstloc Brabant (kennisen 2 uitvoeringsorganisatie voor kunst- en cultuur in de
Provincie Noord-Brabant.
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Ontwerpbegroting 2022
OMWB

Het college stemt in met de ontwerpbegroting 2022 van de
omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). De
gemeenteraad wordt gevraagd een reactie te geven. Het
college heeft kennis genomen van de kaderbrief 2022 van de
OMWB en deelt deze met de gemeenteraad.

Jaarstukken OMWB 2020

Het college heeft de voorlopige jaarstukken 2020 van de
omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
ontvangen en biedt deze aan de gemeenteraad aan. Deze
stukken zijn bedoeld om het door de OMWB uitgevoerde
beleid en de financiële positie van deze dienst te controleren.

Invoeren
toeristenbelasting

Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te
stellen per 1 januari 2022 over te gaan tot het heffen van
toeristenbelasting. Dit op basis van een gedifferentieerd tarief
en de verordening heffing en inning toeristenbelasting
Dongen 2022. Met betrokken ondernemers heeft bij het
maken van de notitie overleg plaatsgehad.

Beslissing op bezwaar
inzake omgevingsvergunning
huisvestingsunits
Fazantenweg

Het college heeft besloten de ingediende bezwaren, gericht
tegen de verleende omgevingsvergunning voor het tijdelijk
plaatsen van huisvestingsunits voor arbeidsmigranten aan de
Fazantenweg, ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Dit is
in afwijking van het advies van de Adviescommissie voor de
bezwaarschriften maar in overeenstemming met de uitspraak
van de voorzieningenrechter. De reden is dat de
aangedragen alternatieven om meerdere redenen niet leiden
tot een gelijkwaardig resultaat met aanmerkelijk minder
bezwaren.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

