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Gladheidsbestrijdingsplan Het college heeft besloten tot vaststelling van het
Gemeente Dongen
Gladheidsbestrijdingsplan Gemeente Dongen 2021-2022.
2021-2022
Hierin is aangegeven volgens welk strooischema en welke
prioriteit van routes de gemeente de wegen strooit bij
winterse omstandigheden zoals ijzel en sneeuw. De routes
en kaarten worden binnenkort gepubliceerd op de website,
https://www.dongen.nl/gladheid.html. Daar staan ook tips
voor bewoners om gladheid rondom huis te voorkomen.
Bestuursrapportage
2021-3

Het college heeft kennis genomen van de derde
Bestuursrapportage van dit jaar (Berap 2021-3) en stemt in
met de mutaties van de reserves. Het gewijzigde
begrotingssaldo 2021 (Berap 2021-2) wordt naar boven
bijgesteld met € 317.000, inclusief de mutaties op de
reserves. De gewijzigde begroting na Berap 2021-2 sloot op
€ 748.000. Na Berap 2021-3 bedraagt het gewijzigde
begrotingssaldo € 1.065.000.

Subsidie Beweegburo

Het college heeft besloten het Beweegburo in schooljaar
2021-2022 een subsidie te verlenen van € 201.939,- op
basis van de algemene subsidieverordening. Het
Beweegburo is al een aantal jaar een vaste partner voor de
uitvoering van het project combinatiefuncties binnen de
pijlers onderwijs en sport. Het Dongense basisonderwijs is
de grootste afnemer van de combinatiefuncties en zij maken
steeds meer gebruik van de inzet van gekwalificeerde
beweegdocenten van het Beweegburo. Dit is nodig omdat
binnen het onderwijs steeds minder docenten zijn die het
vak beweegonderwijs mogen en kunnen geven. De
constructie die de afgelopen jaren is gehanteerd, waarbij
het Beweegburo op basis van een overeenkomst een
vergoeding ontving via Gemeente Dongen is volgens de
accountantscontrole niet wenselijk gebleken. De huidige
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rijksregeling loopt t/m december 2022 en dat houdt in dat
we aan het laatste jaar werken volgens de huidige opzet.
Daarom wordt voorgesteld om het Beweegburo via een
subsidie de opdracht te geven om het project
combinatiefuncties in schooljaar 2021-2022 uit te voeren.
De subsidie kan verleend worden op basis van de
algemene subsidieverordening 2017 waarbij gebruik kan
worden gemaakt van de hardheidsclausule zodat de
opdracht van het Beweegburo passend binnen de
subsidieregels kan worden uitgevoerd.
Vaststellen van
verordeningen
programmabegroting

Het college stemt in met het vaststellen van de verordening
op de heffing en invordering van:
-onroerendezaakbelasting 2022;
- afvalstoffenheffing 2022;
-rioolheffing 2022;
-leges 2022;
-lijkbezorgingsrechten 2022;
-marktgeld 2022;
-retributies 2022;
-reclamebelasting 2022;
Het college stemt ook in met het toepassen van de vast te
stellen verruiming van de vermogensnorm kwijtschelding
met € 2.000 voor de groep AOW-gerechtigden en volledig
gehandicapten.
Afgelopen week is de programmabegroting 2022-2025
vastgesteld. Jaarlijks worden in “paragraaf A. Lokale
heffingen” de uitgangspunten weergegeven voor de
gemeentelijke belastingen en heffingen. Deze zijn
uitgewerkt in de belastingverordeningen die nu ter
vaststelling zijn voorgelegd en vastgesteld. Daarnaast zijn
er jaarlijks inhoudelijke en wettelijke wijzigingen die
actualisatie van de verordeningen noodzakelijk maken.

Technische vragen VPD en
VVD inzake Pukkemuk

Het college stemt in met de beantwoording van de
technische vragen inzake Pukkemuk zoals die zijn gesteld
door de fracties van Volkspartij Dongen en Dongense VVD.
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