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Aankoop grond nabij
Kievitstraat

Het college heeft besloten tot aankoop van een perceel
grond, ter grootte van circa 50 m², gelegen nabij de
Kievitstraat in Dongen-Vaart. Dit is ten behoeve van de
openbare weg. Het betreft de verkeerskundige aansluiting op
de bestaande wegenstructuur van nieuwbouwontwikkeling.

Herinrichting
Hoofdstraat in ‘s
Gravenmoer

Het college heeft besloten tot vaststelling van het definitief
ontwerp en gebruikt dit als basis voor de herinrichting van de
Hoofdstraat in ‘s Gravenmoer. Eén van de belangrijkste
uitgangspunten voor de herinrichting is het verlagen van de
werkelijke snelheid van het verkeer. In het ontwerp is hieraan
aandacht besteed door het aanbrengen van plateau’s en
brede fietssuggestiestroken. Ook door het gebruik van
verschillende kleurstellingen in de verharding is getracht de
rechte lijn van de Hoofdstraat visueel te breken en hierdoor
het 30 km/uur regime te benadrukken. Daarnaast is ook het
behoud van de beeldbepalende bomen uitgangspunt
geweest. Het college gaat akkoord met de uitwerking in
bestek en bestekstekeningen en het aanbesteden van dit
project onder goedkeuring van Berap2-2021 door de
gemeenteraad. In afwijking van het aanbestedingsbeleid
wordt één offerte aangevraagd en wordt de levering van de
benodigde gebakken klinkers niet opgenomen in het bestek.
Vanwege prijsstijgingen en lange levertijden is het verstandig
de bakstenen zelf aan te kopen.

Wijziging
gemeenschappelijke
regeling HvB

Het college stelt de gemeenteraad voor toe te treden tot de
Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant 2022.
Met als belangrijkste wijzigingen: a. het werken met een
kernagenda; b. het instellen van een regionale
adviescommissie waar raadsleden van alle 9 deelnemende
gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling zitting in
hebben; c. ruimte voor de colleges van B&W om haar eigen
vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van Hart van
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Brabant te bepalen; d. de toetreding van Alphen-Chaam en
Baarle-Nassau als deelnemer in de Gemeenschappelijke
Regeling Regio Hart van Brabant 2022; e. de
Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant 2022
als een gecombineerde raads- en collegeregeling uit te
voeren.
Raadsvoorstel
Transitievisie Warmte

Het college stemt in met de Transitievisie Warmte (TVW) en
legt dit raadsvoorstel ter vaststelling voor aan de raad. Bij
instemming gaat het college akkoord met het opstellen van
wijk-/buurtuitvoeringsplannen voor onze gemeente.

Fiscaal Statuut

Het college heeft besloten tot vaststelling van het fiscaal
statuut van de gemeente Dongen. De directie van de
gemeente Dongen is primair verantwoording voor de
beheersing van de fiscale processen. Door het college het
fiscaal statuut vast te laten stellen, wordt het belang hiervan
binnen de organisatie onderstreept en krijgt de directie de
opdracht uitvoering te geven aan het statuut.

Raadsvoorstel
Integraal Kindcentrum
J.J. Anspach

Het college stelt de gemeenteraad in een raadsvoorstel voor
een investeringsbudget ad € 5.564.000 te voteren voor de
realisatie van Integraal Kindcentrum (IKC) J.J. Anspach. Het
college heeft kennis genomen van het herijkte technisch en
functioneel- ruimtelijk programma van eisen inclusief
stichtingskostenraming. Het IKC J.J. Anspach biedt goede
mogelijkheden voor een toekomstbestendig, duurzaam en op
samenwerking gericht gebouw dat voldoet aan de eisen van
een veilige, gezonde en frisse leeromgeving. Het
schoolbestuur PCPO Midden Brabant en kindercentrum
Petito’s hebben een intentie-overeenkomst getekend. Er
wordt een overeenkomst bouwheerschap opgesteld met het
schoolbestuur PCPO Midden-Brabant die als juridisch
eigenaar van het IKC J.J. Anspach optreedt.

Raadsvoorstel
Integraal Kindcentrum
Beljaart

Het college stelt de gemeenteraad in een raadsvoorstel voor
een aanvullend investeringskrediet ad. € 820.984, - te
voteren voor de realisatie van Integraal Kindcentrum (IKC)
Beljaart. Het college heeft kennis genomen van het herijkte
technisch en functioneel- ruimtelijk programma van eisen
inclusief stichtingskostenraming. Het college heeft daarmee
vastgesteld dat het benodigde investeringskrediet voor IKC
Beljaart in totaal € 7.147.386 bedraagt. Een
investeringskrediet ad. € 6.326.402 is reeds gevoteerd door
de gemeenteraad in april 2019. Het IKC Beljaart biedt goede
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mogelijkheden voor een toekomstbestendig, duurzaam en op
samenwerking gericht gebouw dat voldoet aan de eisen van
een veilige, gezonde en frisse leeromgeving. Het
schoolbestuur INITIA en Stichting KID hebben een intentieovereenkomst getekend. Er wordt een overeenkomst
bouwheerschap opgesteld met het schoolbestuur INITIA die
als juridisch eigenaar van het IKC Beljaart optreedt.
Raadsvoorstel
Integraal Kindcentrum
‘s Gravenmoer

Het college stelt de gemeenteraad in een raadsvoorstel voor
een investeringsbudget ad € 5.286.120,- te voteren voor de
realisatie van Integraal Kindcentrum (IKC) ’s Gravenmoer.
Het college heeft kennis genomen van het herijkte technisch
en functioneel- ruimtelijk programma van eisen inclusief
stichtingskostenraming. Het college stemt in met de integratie
van vervangende nieuwbouw van gymzaal ’t Wiel als
onderdeel van het IKC ’s Gravenmoer. IKC ’s Gravenmoer
biedt goede mogelijkheden voor een toekomstbestendig,
duurzaam en op samenwerking gericht gebouw dat voldoet
aan de eisen van een veilige, gezonde en frisse
leeromgeving. Er is een intentieovereenkomst getekend
tussen het schoolbestuur PCPO Midden-Brabant en Stichting
De Toverdroom. De gemeente neemt het bouwheerschap
van IKC ’s Gravenmoer ter hand, op basis van gesplitst
eigendom, en afspraken daarover worden vastgelegd met
schoolbestuur PCPO Midden-Brabant.

Raadsvoorstel Water- en Het college stemt in met het Water- en Rioleringsplan
Rioleringsplan gemeente gemeente Dongen 2022 en ligt dit als raadsvoorstel ter
Dongen 2022
vaststelling voor aan de gemeenteraad.
Decemberacties
Meedoen-regeling

Het college stelt voor deelnemers aan de Meedoen-regeling
een bedrag van maximaal € 12.452 beschikbaar om mee te
kunnen doen aan diverse decemberacties.
Het college stemt in met:
-Het verstrekken van een kapperscheque ter waarde van 50
euro aan iedere volwassene (vanaf 18 jaar) die meedoet aan
de ‘Dongen Doet Mee’-regeling.
-Het verstrekken van een bon voor Dongen Ice ter waarde
van 11 euro aan iedere inwoner (vanaf 6 jaar) die meedoet
aan de ‘Dongen Doet Mee’-regeling.
-Het beschikbaar stellen van middelen ter waarde van 1600
euro voor het lokale initiatief ‘Aan de deur geklopt’ ten
behoeve van ieder kind (tot en met 8 jaar) die meedoet aan
de ‘Dongen Doet Mee’-regeling.
-Het verstrekken van het entreebewijs voor het Mega Mini
Sinterklaas festijn ter waarde van 15 euro aan ieder kind (tot
en met 8 jaar), en een consumptiebon ter waarde van 10
euro voor ouders en/of verzorgsters die meedoet aan de
‘Dongen Doet Mee’-regeling.

ONDERWERP

BESLUIT

2021-016830
Beleidskader nieuwe wet
Inburgering

Het college heeft ingestemd met het beleidskader nieuwe
Wet inburgering. Per 1 januari 2022 worden gemeenten
verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet
inburgering. Met de nieuwe wet worden taken op het gebied
van inburgering gedecentraliseerd. De regiefunctie wordt bij
gemeenten belegd en gemeenten gaan zorgdragen voor een
adequaat inburgeringsaanbod. Naast nieuwe inhoudelijke
verantwoordelijkheden hebben gemeenten vanaf 1 januari
2022 ook te maken met een grotere doelgroep: alle
inburgeringsplichtigen vallen voor het inburgeringsonderdeel
onder verantwoordelijkheid van de gemeente. In het lokaal
beleidskader is beschreven op welke wijze de gemeente
Dongen hier invulling aan wil geven. Dit wordt aan de
gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

