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Verordening Commissie
Omgevingskwaliteit

Het college stemt in met de verordening op de commissie
omgevingskwaliteit 2022 en legt deze ter vaststelling voor
aan de gemeenteraad. Op grond van de nieuwe
omgevingswet is het verplicht te komen tot een gemeentelijke
adviescommissie die minimaal adviseert over aanvragen voor
een omgevingsvergunning voor een rijksmonument. Deze
nieuwe commissie omgevingskwaliteit moet een wettelijke
basis hebben en daar is een nieuwe verordening voor nodig.
Uitgangspunt van de commissie is dat hierin één burgerlid
benoemd zal worden.

Subsidie KunstPodium

Het college heeft besloten de subsidie 2020 voor Het
KunstPodium vast te stellen op een bedrag van € 380.942,Voor 2021 wordt aan Het KunstPodium een definitieve
subsidie verleend van € 387.418,- en voor 2022 een
voorlopige subsidie van € 369.666,-. Hiermee kan in
afwachting van de definitieve afspraken rondom de nieuwe
subsidieopdracht de bevoorschotting worden begonnen.

Subsidieregeling 2022

Het college heeft besloten tot vaststelling van de
subsidieregeling 2022 met daarin de aangepaste
subsidieplafonds. Na de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2022 zal de nieuwe gemeenteraad een startnotitie
ontvangen en van daaruit de uitgangspunten voor een nieuw
subsidieprogramma vaststellen. Over de uitgangspunten die
de startnotitie gaan vormen, worden in het voorjaar van 2022
gesprekken gehouden met de verenigingen en stichtingen.

Omgevingsvergunning
Akkermansstraat 28-30

Het college stemt in met het verlenen van de beschikking op
aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van vier
starterswoningen Akkermanstraat 28, 28A, 30 en 30A.
Op het perceel Akkermansstraat 28 – 30 worden twee
woningen gesloopt. Op de vrijkomende locatie komen 4
starterswoningen met 7 parkeerplaatsen op eigen terrein
terug. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken heeft
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze
ingediend, maar deze geeft geen aanleiding om de
omgevingsvergunning niet te verlenen. Voorafgaand aan het
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ter inzage leggen, zijn de plannen door de initiatiefnemer
besproken met de omwonenden.
Delegatiebesluit
gemeente Dongen –
Omgevingswet

Het college stemt in met het delegatiebesluit gemeente
Dongen – Omgevingswet en stelt de raadswerkgroep
Omgevingswet voor om het delegatiebesluit ter vaststelling
voor te leggen aan de gemeenteraad. Voorstel is het
delegatiebesluit gedurende de eerste drie jaren na
inwerkingtreding, te monitoren en jaarlijks te evalueren. Het
vaststellen van een delegatiebesluit met betrekking tot de
Omgevingswet is één van de minimale eisen gesteld vanuit
de VNG. Door het delegatiebesluit voor de inwerkingtreding
van de Omgevingswet vast te stellen, wordt voorkomen dat
procedures langer gaan duren dan noodzakelijk.

Taakvelden boa’s

Het college heeft besloten de buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst bij de gemeente
Dongen aan te wijzen als toezichthouder voor het houden
van toezicht op de naleving van de:
-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de betrokken
wetten zoals genoemd in artikel 5.1 van de Wabo;
-Algemene plaatselijke verordening gemeente Dongen;
-Wet op de kansspelen;
-Alcoholwet;
-Wet Basisregistratie Personen;
-Andere door de gemeenteraad bij of krachtens artikel 149
Gemeentewet vastgestelde of vast te stellen verordeningen,
incl. de hierop betrekking hebbende beleidsregels, regelingen
en aanwijzingsbesluiten.
-De daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor
zover de aard en de strekking daarvan niet wezenlijk
verandert.
Deze aanwijzing sluit aan bij de geldende wetgeving
waardoor de boa’s op juridisch correcte wijze ingezet kunnen
worden binnen het grondgebied van de gemeente Dongen.

Voorzieningenpool
Wmo hulpmiddelen
Villa Gardiaan

Het college stemt in met het huren van Wmo hulpmiddelen
voor het inrichten van een voorzieningenpool ten behoeve
van de 35 inwoners van Villa Gardiaan aan Schoolstraat 3.
Het betreft drie til-liften, drie transport-rolstoelen en een
hoog/laagdouchestoel. Villa Gardiaan is onderdeel van de
organisatie Stepping Stones Home & Care en is sinds 2018
actief in Dongen. De Villa biedt zorg en ondersteuning aan
dementerende ouderen. De bewoners kunnen wettelijk
gezien aanspraak maken op bepaalde Wmo-voorzieningen.
Om redenen van efficiency wordt voorgesteld om een
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voorzieningenpool bij Villa Gardiaan in te richten, waar alle
bewoners gebruik van kunnen maken en individuele
voorzieningen/aanvragen niet meer noodzakelijk zijn. De
kosten hiervan worden op 50/50 basis verdeeld tussen Villa
Gardiaan en de gemeente Dongen. Na 1 jaar heeft evaluatie
plaats van de voorzieningenpool.
Overeenkomst
algemene voorzieningen
gemeente Dongen 2022

Het college stemt in met de overeenkomst Algemene
Voorzieningen gemeente Dongen 2022. Het college gaat er
mee akkoord de overeenkomst af te sluiten met Stichting
Instituut Maatschappelijk Werk, die opereert als penvoerder
namens de combinatie bestaande uit: ContourdeTwern,
Stichting MEE, Stichting Welzijn Ouderen Dongen en
Stichting Instituut Maatschappelijk Werk. Het contract wordt
aangegaan met ingang van 2022 voor vier jaar met een optie
om het contract twee maal met twee jaar te verlengen.
Sinds 2018 heeft gemeente Dongen de algemene
voorzieningen die vrij toegankelijk zijn (dus zonder
toewijzing/indicatie van de gemeente) ingekocht. Het gaat
dan om welzijnswerk, jongerenwerk, ouderenwerk,
maatschappelijk werk en onafhankelijke cliëntondersteuning.
Per 01-01- 2022 lopen de contracten af.

Brief moties en
amendementen

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd met een
brief over de uitvoering van moties en amendementen.
Tijdens de begrotingsvergadering in november zijn 13 moties
en 5 amendementen aangenomen. Op alle moties is een
eerste reactie gegeven. Daarnaast zijn de amendementen
financieel vertaald en zijn de effecten doorgerekend als het
gaat om de financiële kengetallen.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

