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Regiovisie Beschermd
Wonen regio Hart van
Brabant

Het college stemt in met de regiovisie Beschermd Wonen
regio Hart van Brabant en legt deze ter vaststelling voor aan
de gemeenteraad. Het college heeft kennis genomen van het
advies van de Regionale Sociale Advies Raden en de reactie
van de zorgaanbieders Beschermd Wonen op de concept
regiovisie. Per 1 januari 2022 wordt Beschermd Wonen
gefaseerd door-gedecentraliseerd van de 43
centrumgemeenten naar alle gemeenten in Nederland. Per 1
januari 2022 wordt Beschermd Wonen inhoudelijk de
verantwoordelijkheid van alle gemeenten. Vanaf 2023 worden
gemeenten ook geleidelijk financieel verantwoordelijk.
Eén van de randvoorwaarden bij de doordecentralisatie is dat
er regionaal moet worden samengewerkt en dat de
samenwerkingsafspraken en governance rondom die
samenwerking voor 1 januari 2022 moeten zijn
georganiseerd. De regio Hart van Brabant heeft hier invulling
aan gegeven door middel van het opstellen van de regiovisie
Beschermd Wonen regio Hart van Brabant.

Prestatieafspraken
2022 – 2026
Casade, gemeenten en
huurdersorganisaties

Het college stemt in met de prestatieafspraken 2022 – 2026
tussen Casade, de huurdersbelangenorganisaties en de
gemeenten Dongen, Waalwijk en Loon op Zand. De
gemeenteraad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief en een raadsinformatieavond. Ingevolge
de Woningwet 2015 maken corporaties, gemeenten en
huurdersorganisaties jaarlijks prestatieafspraken.

Verkoop bouwgrond
industrieterrein
Tichelrijt 2

Het college heeft besloten tot verkoop van een perceel
bouwgrond op Tichelrijt 2, gelegen aan De Nestel, sectie L,
nummer 238, ter grootte van circa 8.014 m². Door deze
verkoop aan te gaan worden, naast het stimuleren van de
lokale economie, inkomsten voor de gemeentelijke
grondexploitatie gegenereerd. Poredo BV is gevestigd aan

ONDERWERP

BESLUIT

De Slof 26 en is een bedrijf dat EPS (piepschuim) recyclet.
Het vastgoed dat Poredo gebruikt is ondergebracht bij De
Wijs-Van Loon Beheer BV. Poredo is al geruime tijd
zoekende naar uitbreidingsmogelijkheden. Om met name het
transportprobleem op te lossen wil De Wijs-Van Loon Beheer
een perceel in de nabijheid van De Slof 26 verwerven om de
transportmiddelen, diverse vrachtwagens, trailers, trucks e.d.,
te stallen. Hierdoor ontstaat tevens ruimte op de huidige
locatie om de productie verder te kunnen uitbreiden. Dit
perceel is nu gevonden aan De Nestel.
Tijdelijk Banen Model
Diamant-groep

Het college stemt in met het structureel maken van de
tijdelijke participatiebanen na het maximaal aantal tijdelijke
contracten bij de Diamant-groep. Voor elk individueel besluit
heeft een beoordeling plaats door regievoering van Dongen
Werkt! Op basis van de Participatiewet heeft de Diamantgroep een werkconcept ontwikkeld waarin mensen met een
verminderde loonwaarde via een tijdelijke baan werkervaring
opdoen om uiteindelijk door te stromen naar de reguliere
arbeidsmarkt. Dit traject heet het Tijdelijk Banen Model.

Leerlingenvervoer
Voor Elkaar Pas

Het college stemt in met een hervatting van het project Voor
Elkaar Pas (VEP) ten behoeve van leerlingen die
gebruikmaken van het Leerlingenvervoer om de overstap
naar het openbaar vervoer te stimuleren. De daadwerkelijke
herstart en planning van het project zal worden bepaald op
basis van de landelijke coronaontwikkelingen en de situatie in
het openbaar vervoer om zo in gunstige randvoorwaarden te
kunnen starten. In 2019 is in Dongen succesvol gestart met
de introductie van de VEP, maar door komst van Covid-19 is
het traject stil komen te liggen. Arriva heeft de Voor Elkaar
Pas ontwikkeld, waarbij leerlingen binnen het openbaar
vervoer op kosten van de gemeente kunnen reizen. Naast de
voordelen voor de leerlingen zelf, zullen hiermee de kosten
voor het leerlingenvervoer afnemen.

Vervolg ontwikkeling
gemeentelijke
begraafplaatsen

Het college stemt in met een aantal vervolgontwikkelingen
voor gemeentelijke begraafplaatsen. Op 1 januari 2022 gaan
de nieuwe beheersverordening, uitvoeringsbesluiten en de
nieuwe legesverordening voor de gemeentelijke
begraafplaatsen in. Deze documenten vormen de basis voor
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de uitwerking van het scenario dat door de gemeenteraad op
28 mei 2020 is vastgesteld. De drie leidende principes hierbij
zijn: 1. Onze inwoners meer keuzevrijheid bieden. 2. Het
aangezicht van de begraafplaats verbeteren. 3. Het beheer
van de begraafplaats toekomstbestendig maken. Deze
principes worden nu bij de vervolgontwikkelingen verder
uitgewerkt naar concrete producten en diensten.
Gedeelde mobiliteit
Oost Brabant

Het college heeft kennis genomen van het ambitiedocument
gedeelde mobiliteit voor concessiegebied Oost-Brabant. Het
college stemt in met het gezamenlijk verder onderzoek doen
naar de uitwerking van dit document. Samen met de
provincie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld
mobiliteitshubs, deelmobiliteit en vrijwilligersvervoer. De raad
wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Na
de verkiezingen in maart 2022 wordt een regionale
raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

