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Krediet reconstructie
Emmalaan

Het college stemt in met het beschikbaar stellen van een
aanvullend krediet voor de reconstructie van de Emmalaan.
Daarbij wordt een zandpakket vervangen door een
puinfundering en een waterdoorlatende steen door een
betonnen straatsteen. Dit voortkomt spoorvorming zoals
recent aan de orde was bij het verwerken van grote
hoeveelheden neerslag. Bewoners en bedrijven worden
geïnformeerd over de gekozen oplossing en de stardatum
van 19 april van de werkzaamheden.

Bestuurlijke
verantwoording BAG,
BGT en BRO Ensia 2020

Het college heeft besloten tot vaststelling van de bestuurlijke
verantwoordingsrapportage in het kader van Ensia 2020 met
betrekking tot: 1) BAG (basisregistraties adressen en
gebouwen); 2) BGT (basisregistratie grootschalige topografie;
3) BRO (basisregistratie ondergrond). Het betreft het
doorlopen van de jaarlijkse audit cyclus Ensia (Eenduidige
Normatiek Single Information Audit) voor het
bedrijfsvoeringbeleid van de gemeente Dongen.

Meerkostenregeling
corona 2020 voor Wmo

Het college heeft besloten tot vaststelling van de
meerkostenregeling corona 2020 voor Wmo. Dit onder de
voorwaarde dat gemeente Dongen de verdeling van het
rijksbudget over de onderdelen Wmo Begeleiding en Hulp bij
het huishouden/hulpmiddelen kan baseren op haar uitgaven
in jaarrekening 2019. In de zomer hebben de colleges in de
regio Hart van Brabant en de Bestuurscommissie Jeugd een
besluit genomen om zorgaanbieders te compenseren voor
zorg die niet geleverd kon worden door de coronacrisis. Dit
besluit is uitgewerkt in een subsidieregeling waarin ook is
opgenomen dat de meerkosten die zijn gemaakt om hulp en
ondersteuning te kunnen leveren vergoed worden.

Eikenprocessierups
2021

Het college stemt in met het plan van aanpak
Eikenprocessierups Dongen 2021. De raad wordt nader
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geïnformeerd met een raadsinformatiebrief waarin ook
aandacht is voor de evaluatie Eikenprocessierups 2020.
Zowel in de aanloop naar het nieuwe eikenprocessierupsseizoen, als tijdens deze periode (naar verwachting half mei
tot en met augustus, afhankelijk van natuurlijke
omstandigheden) zal er extra worden gecommuniceerd naar
onze inwoners.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

