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Informatiebeveiliging

Het college heeft kennis genomen van het afronden van de
jaarlijkse ENSIA cyclus (Eenduidige Normatiek Single
Information Audit). Het college stemt in met de verklaring
dat de gemeente Dongen voldoet aan alle interne
beheersmaatregelen inzake informatiebeveiliging (Suwinet)
op 31 december 2020. De verklaring is bestemd voor de
stelselhouder van Suwinet, te weten het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De raad wordt nader
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Verkoop grond
Postduiven Vereniging
Dongen

Het college stemt in met verkoop van het perceel Hertog
Janstraat 32 aan Postduiven Vereniging Dongen. Het
clubhuis staat op grond van de gemeente en er is een recht
van opstal voor gevestigd. De looptijd hiervan is verstreken,
waardoor beide partijen met elkaar in overleg zijn getreden
met betrekking tot een toekomstige regeling. Daarbij is
wederzijds de intentie uitgesproken om over te gaan tot
aan-/verkoop van de ondergrond (oppervlakte 460 m²)
conform de gebruikelijke voorwaarden.

Aankoop percelen
Molensteeg

Het college stemt er mee in om de eigenaren van
Molensteeg 22, 24 en 31 een aanbieding te doen om als
gemeente de gronden die openbaar in gebruik zijn aan te
kopen conform de gebruikelijke voorwaarden. Bij de
uitvoering van werkzaamheden aan de Molensteeg heeft
een aantal eigenaren de kadastrale situatie ter sprake
gebracht, waarbij de openbare voorzieningen zijn
gesitueerd op private gronden. In lijn met eerdere besluiten
is het wenselijk om de gebruiksgrenzen en de
eigendomsgrenzen met elkaar in overeenstemming te
brengen. Dat betekent in dit geval aankoop van grond door
de gemeente. De te verwerven gronden hebben een
oppervlakte van respectievelijk 37 m², 26 m² en 65 m².
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Beleidsregels TONK
gemeente Dongen

Het college heeft besloten tot vaststelling van de
beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK) voor de gemeente Dongen met een looptijd
van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het Rijk heeft in
het kader van het corona-steunpakket aanvullend op steun
voor bedrijven en instellingen ook een regeling voor
huishoudens aangekondigd: TONK. Deze is bedoeld om
een terugval in de inkomsten als gevolg van de coronacrisis
op te vangen. De tijdelijke noodmaatregel is nauw
verbonden met de bijzondere bijstand. Het college heeft nu
in beleidsregels vastgelegd welke kaders zij stelt met
betrekking tot het in aanmerking komen voor de TONK. De
opgestelde beleidsregels zijn gebaseerd op de
modelbeleidsregels van Divosa en op regionale afstemming
omtrent de beleidsregels TONK.

Rapportage dashboard
Sociaal Domein Q4 2020

Het college heeft vastgesteld de rapportage dashboard
Sociaal Domein Q4 2020. De raad wordt nader
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Pilot wijkschouw

Het college stemt in met het doen van een pilot wijkschouw
als de coronamaatregelen dit op een goede en veilige
manier toelaten voor meerdere personen. De pilot vindt
plaats in de Prinsessenbuurt/Bomenbuurt. De
gemeenteraad heeft eind vorig jaar een motie aangenomen
over het uitvoeren van wijkschouwen in relatie tot het in het
bestuursakkoord opgenomen streven naar een rolstoel-,
rollator-, kinderwagen- en dementievriendelijke gemeente.
De pilot biedt inzicht in benodigde capaciteit voor een brede
uitvoering van wijkschouwen, de keuze van deelnemers en
het duiden van uitkomsten.

Zienswijze ontwerp
omgevingsvisie
Oosterhout

Het college stemt in met het indienen van een zienswijze
tegen het ontwerp van de Omgevingsvisie van de gemeente
Oosterhout. De gemeente Oosterhout heeft het ontwerp van
de Omgevingsvisie van donderdag 7 januari tot donderdag
18 februari 2021 ter inzage gelegd. Deze termijn is verlengd
met 4 weken tot 18 maart 2021. In een brief verwoordt het
college de zienswijze van de gemeente Dongen en B&W
gaan in op regionale samenwerking en de aangrenzende
gebieden Oosteind en de bedrijventerreinen.

Statushouders en
inburgering

Het college stemt in met extra formatieve inzet voor de
implementatie van de nieuwe Wet op de Inburgering en
beleidsmatige werkzaamheden rond de integratie van
statushouders.

Rijks inpassingsplan
hoogspanningsverbinding
380kV

Het college stemt in met een raadsvoorstel over het rijks
inpassingsplan hoogspanningsverbinding 380kV. Er komt
een nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding van Borssele
tot Tilburg. Het tracé is in twee delen geknipt: zuidwest/west en zuid-west/oost. Voor zuid-west/oost (van
Rilland tot Tilburg) heeft de minister van Economische
Zaken en Klimaat in september 2019 het tracé definitief
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vastgesteld. De tracékeuze staat dus niet ter discussie. Om
het tracé planologisch mogelijk te maken wordt een Rijks
inpassingsplan opgesteld. Het voorontwerp is nu
beschikbaar. Het college en de gemeenteraad worden, in
het kader van het bestuurlijk vooroverleg, in de gelegenheid
gesteld om te reageren. Het college stelt de raad voor een
gezamenlijke reactie aan het ministerie te sturen.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

