Openbare besluitenlijst 2021
Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 29 juni 2021

ONDERWERP

BESLUIT

Verlenging en
verruiming Tijdelijke
Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten
(TONK)

Het college stemt in met verlenging tot 1 oktober 2021 van de
beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK) gemeente Dongen, conform de richtlijn van het rijk.
Tevens wordt met terugwerkende kracht een aantal
wijzigingen doorgevoerd in de gemeentelijke beleidsregels
TONK. De voorwaarden worden aangepast en verruimd om
zo de doelgroep beter te kunnen bereiken. Aanvragen die al
zijn gedaan, kunnen opnieuw worden beoordeeld zonder dat
de aanvrager deze opnieuw hoeft in te dienen. De regeling
valt onder de Participatiewet en is een vorm van bijzondere
bijstand. Een gemeente bepaalt zelf hoe de regeling er lokaal
uitziet. Het begrip ‘noodzakelijke woonkosten’ wordt ruimer
gedefinieerd en de tegemoetkoming wordt vastgesteld op
maximaal € 750 per maand.

Onderzoek
beheersvormen
pand Cammeleur

Het college stemt in met de offerte van Bureau Culturele
Zaken voor het uitvoeren van een (extern) onderzoek naar
mogelijke beheersvormen voor het pand De Cammeleur,
zoals de gemeenteraad bij motie heeft opgedragen. Het
onderzoek wordt uiterlijk 15 augustus opgeleverd en zal
worden gedeeld met de gemeenteraad.

Enquête groen in
openbare ruimte

Het college heeft besloten vier keer per jaar een enquête te
houden over de beleving van ‘groen’ in de openbare buiten
ruimte onder gebruikers (inwoners en bezoekers). De
uitkomsten worden waar mogelijk meegenomen in het
groenbeheerplan.

Maatschappelijke
opgaven

Het college heeft kennis genomen van de adviesnota
maatschappelijke opgaven. De maatschappelijke opgaven
hebben betrekking op de inkoop van algemene
voorzieningen. Hieronder vallen jongerenwerk, ouderenwerk,
welzijnswerk, onafhankelijke cliëntondersteuning en
maatschappelijk werk. Bij het opstellen van de
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maatschappelijke opgaven zijn als basis gebruikt: model
“pijlers voor positieve gezondheid”, “visie sociaal domein”, en
missie, visie en uitgangspunten lokale toegang. De
maatschappelijke opgaven zijn afgestemd en getoetst bij alle
betrokken partijen in het project inkoop voorliggend veld en
dorpsteam en worden breed gedragen.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

