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Verkoop Danielsweg 5

Het college stemt in met verkoop van het gemeentelijk object
Danielsweg 5, kadastraal bekend als gemeente Dongen,
sectie L, nummer 221 voor de koopsom van € 940.000,00
k.k. Er is overeenstemming bereikt met een gegadigde die
het object binnen de bestaande mogelijkheden wil gaan
aanwenden als een innovatief bedrijfsverzamelgebouw voor
met name startende ondernemers.

Lokaal preventieakkoord

Het college stemt in met de inhoud van het Lokaal
Preventieakkoord voor Dongen. Team Maatschappelijk
Beleid van de gemeentelijke organisatie wordt gemachtigd
om bij het ministerie van VWS een aanvraag voor het
uitvoeringsbudget in te dienen. In november 2018
presenteerde de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport het Nationaal Preventieakkoord. Daarin
hebben meer dan 70 landelijke organisaties afspraken
gemaakt om de gezondheid van alle Nederlanders te
bevorderen. Het akkoord richt zich hoofdzakelijk op het
terugdringen van gezondheidsschade als gevolg van roken,
problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Gemeenten en
regio’s zijn gevraagd om op deze thema’s een Lokaal
Preventieakkoord te maken met daarin eigen accenten en
een lokale aanpak. Met de inzet van een formateur hebben
lokale partners, inwoners en gemeente Dongen de afgelopen
4 maanden input geleverd voor een Dongens Lokaal
Preventieakkoord. Hiermee kan de komende 3 jaar extra
worden ingezet op het verbeteren van de gezondheid van
onze inwoners.

Inhuur wijk GGD

Het college stemt in met het afsluiten van een overeenkomst
met GGD Hart voor Brabant voor de inhuur van wijk GGD
voor 20 uur per week. Het betreft een periode van twee jaar
en deze gaat in per 15 juni 2021. Gemeenten hebben de
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opgave om een goed werkende aanpak te realiseren voor
mensen met verward gedrag. Een wijk-GGD’er is een
zorgprofessional die op lokaal niveau de zorg- en
veiligheidsketen met elkaar verbindt en voorkomt dat een
persoon met verward gedrag zichzelf of anderen schade
berokkent.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

