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Inkoopstrategie jeugdhulp

Het college stemt in met de inkoopstrategie jeugdhulp. De
gemeenten in Hart van Brabant willen goede zorg en
ondersteuning die toegankelijk is voor inwoners die het
nodig hebben en die betaalbaar is voor de gemeenten.
Veel inwoners maken gebruik van meerdere
voorzieningen. Zij moeten geen last hebben van
verschillende loketten of schotten in de regelgeving.
Daarom gaan de gemeenten op een andere manier zorg
inkopen, zodat er een samenhangend en toegankelijk
aanbod ontstaat dat betaalbaar is. In januari 2021 zijn we
gestart met de voorbereiding van de nieuwe regionale
inkoop van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en
participatie. Het doel is op 1 juli 2022 te werken volgens de
nieuwe inkoopstrategie.

Achtervangovereenkomst
met Stichting WSW

Het college stemt in met het aangaan van een nieuwe
achtervangovereenkomst met de Stichting Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW) per 1 augustus 2021.
Woningcorporaties gaan leningen aan, waarmee ze
sociale huurwoningen kunnen bouwen, verduurzamen en
onderhouden. Het WSW staat hiervoor borg. Afgelopen
jaren heeft WSW met de VNG, het Ministerie van BZK en
met Aedes (de overkoepelende organisatie van
woningcorporaties) gewerkt aan een verbetering van het
borgstelsel met het Rijk en gemeenten als achtervanger.

Ondertekening convenant
Wet wijziging
woonplaatsbeginsel
Jeugdwet

Het college stemt in met het ondertekenen van het
convenant Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet.
Per 1 januari 2022 wordt deze wetswijziging van kracht.
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke
gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt voor het
leveren van jeugdzorg. Het huidige woonplaatsbeginsel is
gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager
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(ouders of voogd) van een jeugdige. Het nieuwe
woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de
jeugdige staat ingeschreven op het moment van de
zorgvraag. Doel van de wetswijziging is het verminderen
van administratieve lasten, het sneller kunnen leveren van
zorg en ondersteuning aan jeugdigen en het versterken
van preventie.
Handboek digitale
vervanging
bouwvergunningen

Het college heeft besloten tot vaststelling van het
handboek ‘digitale vervanging bouwvergunningen
voormalige gemeente Dongen en ’s Gravenmoer 1902 –
1996 en gemeente Dongen 1997 – 2009’. De
gemeentearchivaris heeft het handboek positief
beoordeeld. De digitalisering van het bouwarchief vergroot
het raadpleeggemak voor inwoners, onderzoekers en
medewerkers van de gemeente. De archiefwet geeft de
mogelijkheid analoge documenten te vernietigen die zijn
vervangen door digitale documenten. De gemeentelijke
monumenten zijn uitgezonderd van deze
vervangingsprocedure en blijven in analoge vorm
beschikbaar, maar zijn ook digitaal in te zien.

Handboek digitale
vervanging facturen

Het college heeft besloten tot vaststelling van het
handboek ‘digitale vervanging van de op termijn te
vernietigen analoog ontvangen facturen gemeente
Dongen’. De gemeente- archivaris heeft het handboek
positief beoordeeld. De gemeente Dongen heeft alle
maatregelen getroffen die nodig zijn voor de inrichting van
apparatuur, toepassing van software, keuzecriteria en
wijze waarop de reproductie tot stand komt (scan en
registratieproces) en de controle hierop, het
vernietigingsproces en de kwaliteitsprocedures. Dit houdt
in dat toekomstige facturen 8 weken na ontvangst en
scanning en registratie kunnen worden vernietigd.

Ruimte voor Ruimte
woning Fazantenweg

Het college neemt op grond van het ingediende
principeverzoek, een positief standpunt in voor de
realisatie van een Ruimte voor Ruimte (RvR) woning aan
de Fazantenweg ongenummerd naast 12. Het college
heeft kennis genomen van de omgevingsdialoog die met
de directe omwonenden is gevoerd. De initiatiefnemer
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wordt met een brief geïnformeerd over de te doorlopen
procedure. Voor deze ontwikkeling kan een
wijzigingsplanprocedure artikel 3.6 Wro doorlopen worden.
Met de ruimtelijke onderbouwing wordt onderbouwd of dat
de gewenste ontwikkeling ruimtelijk aanvaardbaar is en of
er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
Uitbreiding/herontwikkeling Het college neemt een positief standpunt in voor de
van comfortcamping
uitbreiding/herontwikkeling van Comfortcamping De
De Groenstraat
Groenstraat aan de Groenstraat 8. Het college heeft
kennis genomen van de omgevingsdialoog die met de
directe omwonenden is gevoerd. De initiatiefnemers willen
de ontwikkelingen van de laatste jaren evenals een
verdere ontwikkeling in de toekomst planologisch regelen.
Hiervoor dienen de initiatiefnemers een
bestemmingsplanherziening te doorlopen.
Eindafwikkeling
anterieure overeenkomst
bestemmingsplan
Eindsestraat 45

Het college stemt in met de eindafwikkeling van de
anterieure overeenkomst van 10 juli 2014 over het
bestemmingsplan Eindsestraat 45. Een bedrag van
€ 26.185,67 wordt betaald aan Zorgaccommodatie ’t
Zonneke B.V. Deze betaling wordt verrekend met een door
’t Zonneke aan de gemeente te betalen bedrag van
€ 20.842,92 voor kwaliteitsverbetering van het landschap.

Aanpak derde fase
van verdeling van de
coronasteunmiddelen

Het college stemt in met de aanpak voor de derde fase
van verdeling van de coronasteunmiddelen 2020 en 2021
waarbij alle vrijwilligersorganisaties van Dongen in de
gelegenheid worden gesteld om een aanvraag in te
dienen. De betreffende vrijwilligersorganisaties worden
gericht benaderd. Team Maatschappelijk Beleid van de
gemeente wordt gemandateerd om de aanvragen te
beoordelen en te beslissen over de toekenning.

Voortgangsrapportage
Omgevingswet

Het college stemt in met de voortgangsrapportage
Omgevingswet van het tweede kwartaal van 2021. De
inwerkingtreding van de Omgevingswet is 1 juli 2022.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

