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Verdeling CTB-gelden
Horeca Dongen

Het college heeft met Horeca Dongen een methodiek
afgesproken om te komen tot een zo eerlijk mogelijk
verdeling van CTB-gelden. Dit is een financiële compensatie
vanuit het rijk voor de extra inzet van personeel en middelen
bij het controleren van horecaklanten bij de entree op
coronatoegangsbewijzen (CTB). Besloten is dat 27 lokale
ondernemers in aanmerking komen voor een gelijk bedrag.

Extra inzet wijk GGD

Het college stemt in met de extra inzet van 5 uur per week
wijk GGD van december 2021 tot en met november 2022.
Hiervoor wordt een overeenkomst afgesloten met de GGD
Hart van Brabant. De wijk GGD’ers constateren dat zij in de
afgelopen periode meer en extremere problematieken bij
inwoners tegenkomen. Zij denken aan meerdere oorzaken
met als voornaamste effecten van de coronacrisis en
stagnatie in de keten.

Begeleiding
statushouders
Vluchtelingenwerk

Het college heeft besloten Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland
voor de periode van een jaar opdracht te verlenen voor de
uitvoering van maatschappelijke en juridische begeleiding
van statushouders. Per 1 januari 2022 worden gemeenten
verantwoordelijk voor de nieuwe Wet inburgering (nWi) en
krijgen zij daarover regie. In Dongen wordt de
maatschappelijke en juridische begeleiding (onderdeel van
het inburgeringsproces) van statushouders uitbesteed aan
Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland. De maatschappelijke
begeleiding start zo snel mogelijk nadat een statushouder in
de gemeente gehuisvest is, aangezien dit de periode is
waarin het meeste geregeld moet worden en de behoefte aan
informatie en ondersteuning het grootst is.

Overeenkomst
Refugee Team

Het college heeft besloten een tweejarige overeenkomst aan
te gaan met het Refugee Team voor het brede intake- en
oriëntatieprogramma voor statushouders. Vanaf 2019 wordt
in de regio Hart van Brabant samen met het Refugee Team
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dienstverlening (door)ontwikkeld in de geest van de nieuwe
wet inburgering. De trajecten van het Refugee Team sluiten
aan bij de nieuwe wet, de doelgroep en het beleid van de
gemeente.
Subsidie aan
Stichting DonckHuys

Het college heeft besloten voor Stichting Donckhuys voor
2022 een voorlopige subsidie van € 359.002,- te verlenen.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

