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Beleidsregels
gemeentelijke taken
uitvoering Wet
kinderopvang

Het college heeft besloten tot vaststelling van de
beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet
kinderopvang Gemeente Dongen 2021. De beleidsnotitie
beschrijft welke taken het gemeentebestuur heeft op het
gebied van kinderopvang en vooral ook hoe de gemeente
daarmee omgaat.

Participatieovereenkomst
Zonnepark Tichelrijt

Het college heeft besloten goedkeuring te verlenen aan de
participatieovereenkomst ten behoeve van Burgerzonnepark
Tichelrijt 3 in Dongen, tussen de Zonnepark Tichelrijt 3 BV en
de coöperatieve vereniging Energie Dongen. De raad wordt
nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Contract accountant

Het college heeft besloten af te wijken van het inkoopbeleid
en daarmee de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden de
accountantsdiensten één op één te gunnen aan Verstegen
Accountants en Belastingadviseurs. De gunning met een
raadsvoorstel wordt voorgelegd aan de raad. Het huidige
contract met de accountant loopt af na de controle van de
jaarrekening 2020, op 31 juli 2021. Deze accountant heeft de
afgelopen jaren ervaring en specifieke kennis op gedaan bij
de gemeente Dongen en dat is een voordeel bij zowel de
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als ook de
bijzondere omstandigheden in de Corona-periode.

Besluit Wmo 2021

Het college heeft besloten tot vaststelling van de tarieven en
vergoedingen Wmo 2021. De gemeente heeft diverse
contracten t.b.v. de uitvoering van de Wmo met leveranciers
afgesloten. In deze contracten zijn indexeringsbepalingen
opgenomen. Door toepassing van deze indexering is een
jaarlijkse aanpassing van het Besluit Wmo, mede gelet op de
jaarlijkse wijziging van overige landelijke bedragen,
noodzakelijk.
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Kadernota 2022
GGD Hart voor Brabant

Het college heeft kennis genomen van de kadernota 2022
van de GGD Hart voor Brabant. In de kadernota staan de
inhoudelijke en financiële randvoorwaarden voor 2022
benoemd. Het college stelt de gemeenteraad voor akkoord te
gaan met de inhoudelijke koers van de kadernota 2022 en
daarnaast een zienswijze in te dienen over de voorgenomen
indexering van de inwonerbijdrage 2022. Daarbij wordt de
GGD Hart voor Brabant opgeroepen om de prijsinflatie
binnen de begroting op te vangen zodat deze niet leidt tot
verhoging van de inwonerbijdrage.

Mandaten Archiefwet

Het college stemt in met mandatering van bevoegdheden
archiefwet aan het afdelingshoofd informatievoorziening van
de gemeente Tilburg. Op het gebied van jeugdhulp,
ondernemersbegeleiding en uitkeringen voert de gemeente
Tilburg taken uit voor de gemeente Dongen. De mandatering
regelt de bevoegdheden met betrekking tot bijbehorend
informatiebeheer (ontvangen, registreren/vervaardigen,
bewaren en vernietigen van documenten).

Herontwikkelen
van locatie Hof 35

Het college stemt in met het principeverzoek van een
ontwikkelaar voor herontwikkelen van de locatie Hof 35 van
winkel naar wonen. Het betreft plannen voor de realisatie van
vijf huurappartementen en het realiseren van acht
parkeerplaatsen. Het betreft de voormalige golfsportwinkel in
de wijk Biezen. Het pand staat al geruime tijd leeg. DOMEV
Vastgoed BV uit Oisterwijk wil herbestemmen naar vijf
huurappartementen van gemiddeld 90 m2 in het betaalbare
segment voor de doelgroep van één tot tweepersoons
huishoudens. Hiermee wil DOMEV Vastgoed BV tegemoet
komen aan de vraag naar betaalbare huurwoningen voor
starters op de woningmarkt en alleenstaanden die in Dongen
woonruimte zoeken. De initiatiefnemers worden gevraagd het
plan nader uit te werken, de juiste procedure te volgen en
een omgevingsdialoog te voeren met omwonenden en
belanghebbenden.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

