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Het college stemt in met deelname aan de regionale
samenwerking leerplicht Hart van Brabant. Door mandatering
kunnen leerplichttaken namens het college uitgevoerd
worden in het regionale team leerplicht Hart van Brabant.
De jeugdproblematiek in Hart van Brabant is een
gezamenlijke opgave. Daarom wordt op het terrein van
leerplicht regionale samenwerking gezocht.

Ontwerpvergunning
Eindsestraat 95
(ter inzage)

Het college stemt in met de ontwerpvergunning voor
bewoning door derden op Eindsestraat 95. De voorgestelde
ontwerpvergunning wordt ter inzage gegelegd. Aan de
Eindsestraat 95 is een agrarisch bedrijf gevestigd. Hierbij
hoort een bedrijfswoning. Deze is momenteel niet
noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Met de aangevraagde
omgevingsvergunning wordt planologisch geregeld dat de
bedrijfswoning door derden mag worden bewoond.

Bestuursopdracht
groenbeheer

Het college heeft besloten tot het geven van een
bestuursopdracht groenbeheer aan de gemeentelijke
organisatie. In het eerste kwartaal van 2022 moet aan de
gemeenteraad een geactualiseerd groenbeheerplan worden
voorgedragen, inclusief een geactualiseerd boombeleidsplan.
Tevens moet het beeldgericht werken worden doorontwikkeld. Beeldgericht werken is het sturen op
beeldkwaliteit met behulp van beelden/foto’s in plaats van
sturen op budgetten en schema’s.

Addendum wetswijziging in het
schuldendomein /
verordening schuldhulpverlening 2021

Het college stemt in met het addendum wetswijziging in het
schuldendomein en legt dit voor aan de gemeenteraad. De
wet gemeentelijke schuldhulpverlening is gewijzigd. Het
college stemt in met de verordening schuldhulpverlening
Dongen 2021 en biedt deze aan de raad aan.
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Convenant met
bewindvoerders inzake
schuldenbewindvoering

Het college stemt in met een convenant met bewindvoerders
inzake schuldenbewindvoering. De gemeenten Heusden,
Loon op Zand, Waalwijk en Dongen zijn in gesprek gegaan
met een brancheorganisatie voor bewindvoerders en hebben
samenwerkingsafspraken gemaakt. Per 1 januari 2021 is de
wet adviesrecht gemeenten schuldenbewind van kracht.
Gemeenten krijgen hiermee een instrument in handen om
meer invloed te hebben op het schuldenbewind. Om gebruik
te maken van dit adviesrecht is het belangrijk om goede
afspraken te maken tussen gemeenten en de
bewindvoerders.

Ontwerp wijzigingsplan
Procureurweg 24
(ter inzage)

Het college stem in met het ontwerp wijzigingsplan
Procureurweg 24 te Dongen. Het wijzigingsplan voorziet in
het uitbreiden van een agrarisch melkrundveebedrijf met een
nieuwe melkveestal, het realiseren van een nieuwe
bedrijfswoning en het in gebruik nemen van de bestaande
bedrijfswoning als boerderijwinkel en opslagruimte. Het
ontwerpbesluit en het ontwerp wijzigingsplan met
bijbehorende bijlagen inclusief de merbeoordeling worden ter
inzage gelegd.

Beleidsregels
uitvoering Tozo

Het college stemt in met de beleidsregels Tozo en geeft
opdracht voor uitvoering van het controleplan. Vanuit het
coronabeleid van het kabinet is de Tijdelijke
Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)
regeling ingevoerd. De uitvoering is belegd bij gemeenten. De
Tozo is een snel ingevoerde en sterk vereenvoudigde
regeling. Pas na invoering van de regeling zijn nadere regels
gekomen over de rechtmatigheidskaders waar gemeenten
aan moeten voldoen. In december 2020 is bekend geworden
welke criteria er voor de accountantscontrole gelden. De
landelijke eisen en richtlijnen voor de verantwoording van de
Tozo-regeling moeten vertaald worden naar een specifiek
beleid voor controle. De accountant toetst, als onderdeel van
de jaarrekeningcontrole, of de bepalingen in het beleid door
de gemeente zijn opgevolgd.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

