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Verkoop grond
nabij Stoomberg 2

Het college stemt in met de verkoop van een gemeentelijk
perceel ter grootte van circa 205 m², gelegen nabij
Stoomberg 2. Het betreft het voorterrein van het bedrijfsgebouw dat omheind is en al jaren in gebruik is voor de
bedrijfsvoering. Het perceel heeft ook de bestemming voor
bedrijvigheid. Met de eigenaren van Stoomberg 2 is
overeenstemming bereikt om dit terrein aan hen te verkopen.

Grondverkoop aan
Enexis diverse locaties

Het college heeft besloten de ondergrond van nutsstations
aan de Eindsestraat, Gemeentenweg, Groenstraat, Kardinaal
van Rossumstraat, Klein Dongenseweg en Vaartweg te
verkopen aan Enexis. Daarmee wordt de juridische
eigendomssituatie in overeenstemming gebracht met de
feitelijke situatie.

Green Deal
Gezondheidssector 2.0
Regio Hart van Brabant

Het college stemt in met deelname van de gemeente Dongen
aan de Green Deal Gezondheidssector 2.0 Regio Hart van
Brabant. Sinds 30 november 2017 is er een Green Deal
Gezondheidssector Regio Hart van Brabant. Hierbij zijn
veertien zorginstellingen, alle gemeenten uit Hart van
Brabant, het Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant (OMWB), de Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Stichting MOED bij
aangesloten. Deze Green Deal loopt tot januari 2021. Gezien
de ervaringen, komt er een vervolg in de vorm van een Green
Deal 2.0 voor de periode februari 2021 tot februari 2024.
Wethouder Jansen zal de nieuwe overeenkomst namens de
gemeente Dongen op 28 januari 2021 ondertekenen.

Aanschaf huisvuilwagen

Het college stemt in met de aanschaf van een tweedehands
huisvuilwagen. De buitendienst van de gemeente Dongen
rijdt met twee vrachtwagens om huisvuil op te halen. Een
vrachtwagen dateert uit 2009 en moet worden vervangen.
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Inzet jongerenregisseur

Het college heeft besloten tot het aangaan van een
dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Tilburg voor
de inzet van een jongerenregisseur. Eén van de uitvloeisels
van het programma ‘Jeugdwerkloosheidsvrije zone’ is het
construct Jongerenpunt Midden- Brabant. Het Jongerenpunt
Midden Brabant heeft sinds 2017 gedraaid onder de paraplu
van de Gemeenschappelijke Regeling hart van Brabant met
Midpoint als uitvoerder. Eind 2019/begin 2020 is in het
Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsparticipatie door de
bestuurlijk vertegenwoordigers van de aangesloten
gemeenten besloten dat de ondersteuning van jongeren
vanaf 1 januari 2021 bij de gemeenten ondergebracht wordt.
Voor de uitvoering hiervan is structureel budget opgenomen
in de begroting.

Normen- en
toetsingskader
2020-2021

Het college stemt in met het normen- en toetsingskader
2020-2021 en legt dit ter kennisname voor aan de
gemeenteraad. De accountant toetst jaarlijks de
rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties. Om de accountant in de
gelegenheid te stellen over 2020 zijn controle te kunnen
uitvoeren, dient een geactualiseerd normen- en
toetsingskader door het college te worden vastgesteld.
Daarnaast is de rechtmatigheidsverantwoording een reden
om het normen- en toetsingskader voor 2021 vast te stellen.
De raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.

Machtiging
contactgegevens
gedupeerden
Kinderopvang Toeslag
affaire Belastingdienst

Het college gaat akkoord met de machtiging van de
Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in
kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire en de
ondertekening van het machtigingsbesluit. Het college gaat
akkoord met ondertekening van de verwerkersovereenkomst
en de gebruikersvoorwaarden van de technische voorziening.
Duizenden ouders in Nederland zijn gedupeerd door de
problemen met de kinderopvangtoeslag. Gemeenten zijn
door hun specialistische kennis en ervaringen bij uitstek in
staat om met hen in contact te komen en hen op hulp te
wijzen. De gegevens van de gedupeerde ouders woonachtig
in Dongen mogen door de Belastingdienst echter niet zo
maar gedeeld worden. Na ondertekening van het
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machtigingsbesluit, de verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van de technische voorziening,
ontstaat de grondslag om de persoonsgegevens van de
gedupeerden woonachtig in de gemeente Dongen te
ontvangen.
Beleid Preventie,
Vergunningen, Toezicht
en Handhaving
2021-2024

Het college heeft besloten tot vaststelling van het nieuwe
beleid Preventie, Vergunningen, Toezicht en Handhaving
(PVTH) 2021-2024 en tot vaststelling van het
uitvoeringsprogramma PVTH 2021. Het beleid PVTH 20212024 en het uitvoeringsprogramma 2021 wordt ter
kennisname aangeboden aan de gemeenteraad en de
provincie Noord-Brabant.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

