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Aankoop perceel nabij
Theodoorstraat

Het college stemt in met aankoop van een perceel nabij de
Theodoorstraat. GGz Breburg Groep heeft een deel van haar
eigendommen aan de Heuvelstraat verkocht aan Casade
voor het realiseren van (zorg)woningen. Bij de transactie
bleek een openbaar toegankelijk trottoir van circa 60 m² langs
de Theodoorstraat gesitueerd te zijn op eigendom van de
GGz. Vanuit de wens om de juridische eigendomssituatie en
de feitelijke situatie met elkaar in overeenstemming te
brengen, is het logisch om het perceel met het trottoir in
eigendom te brengen van de gemeente. De aankoop wordt
gedaan voor de symbolische koopsom van € 1,00.

Raadsvoorstel voor het
beëindigen van de
bouwontwikkeling
Biezenplein / Biezenpark

Het college stelt de gemeenteraad voor om de
bouwontwikkeling van de locatie Biezenplein / Biezenpark te
beëindigen. In juli 2020 is een informatieavond
georganiseerd. Op deze informatieavond is een plan
gepresenteerd om op de locatie een appartementengebouw
te realiseren met 12 appartementen. Het plan werd met veel
weerstand ontvangen, waardoor is besloten om een
klankbordgroep op te richten waarmee een verkenning is
gestart naar een aanvaardbaar plan. Na een aantal digitale
klankbordgroep-bijeenkomsten wordt nu geconcludeerd dat
er geen draagvlak is voor enige bouwontwikkeling in het
gebied. Het college stelt de raad voor de boekwaarde á
€ 209.000 van het complex Biezenplein af te schrijven via de
grondexploitatie algemeen, Voor 2022 is voorzien in een
investering om het Biezenplein op te knappen, zonder
bebouwing op deze locatie toe te voegen.

Regionale notitie
dakloosheid

Het college heeft besloten tot het vaststellen van de regionale
notitie aanpak dakloosheid. Vanuit de ontvangen
Blokhuismiddelen wordt €7500,- beschikbaar gesteld voor de
uitwerking van het programma Weer Thuis.
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Plan van aanpak 2021
BW, MO, preventieve
GGZ en Verslavingszorg
regio Hart van Brabant

Het college stemt in met het plan van aanpak 2021 traject
Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO),
preventieve GGZ en Verslavingszorg van de regio Hart van
Brabant. Het plan van aanpak wordt ter informatie
aangeboden aan de regionale sociale adviesraden. De
gemeenteraden worden via een raadsinformatiebrief nader
geïnformeerd over het traject, nadat alle colleges akkoord zijn
gegaan.

Raadsvoorstel
ontwerpbegroting 2022
GGD Hart voor Brabant

Het college stemt in met het raadsvoorstel waarin de
gemeenteraad wordt voorgesteld als zienswijze kenbaar te
maken aan het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor
Brabant: 1) De gemeenteraad van Dongen kan instemmen
met de inhoud van de ontwerpbegroting 2022 van de GGD
Hart voor Brabant; 2) De gemeenteraad van Dongen kan niet
instemmen met de door de GGD Hart voor Brabant
voorgestelde inwonerbijdrage 2022 (€ 920.383) en roept de
GGD op om de prijsinflatie binnen de begroting op te vangen
zodat deze niet leidt tot verhoging van de inwonerbijdrage.

Bestuursrapportage
2021-1

Het college heeft kennis genomen van de eerste
bestuursrapportage van dit jaar (Berap 2021-1). Het college
stelt de raad voor in te stemmen met de wijzigingen en
aanpassingen van de investeringskredieten uit het
investeringsplan en met de wijzigingen aan aanpassingen
van de reserves. De raad wordt voorgesteld de begroting
2021 dienovereenkomstig te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen.

Raadsvoorstel
continuering pilot
ANWB Automaatje

Het college stemt in met het raadsvoorstel voor continuering
van de pilot ANWB Automaatje. Gelet op de positieve
resultaten van de pilot, stelt het college voor deze met ingang
van 1 februari 2022 om te zetten in een structurele
voorziening voor de inwoners van Dongen. De raad wordt
voorgesteld de jaarlijkse organisatiekosten a € 31.000,structureel in de begroting op te nemen. Gelet op de te
verwachten kostenbesparing op Wmo-regiovervoer, kunnen
deze kosten worden gedekt uit de post vervoersvoorzieningen Wmo/collectief vervoer. ANWB AutoMaatje is
een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele
plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vanaf 1 februari 2019 is
Stichting Welzijn Ouderen Dongen (SWOD) met het project

ONDERWERP

BESLUIT

ANWB AutoMaatje van start gegaan voor een pilotperiode
van 2 jaar. Nadien is besloten om dit te verlengen tot 1
februari 2022. Recent is het SWOD outputverslag over 2020
verschenen, waaruit blijkt dat – ondanks corona - de
doelstellingen met betrekking tot het aantal ritten, aantal ritten
per deelnemer en aantal vrijwilligers ruimschoots behaald
zijn. Tevens heeft aan de kant van het Wmo-regiovervoer een
daling plaats van de instroom van pashouders en een daling
van het aantal verreden ritten.
Raadsvoorstel
Noorderlaan

Het college stemt in met het raadsvoorstel met betrekking tot
de ontwikkeling van de Noorderlaan. De raad wordt gevraagd
in te stemmen met de kaders voor de ontwikkeling van de
Noorderlaan, zoals verwoord in de notitie ‘Kaders en
uitgangspunten voor de ontwikkeling van de nieuwe
woonwijk’.

Jaarrapport 2020 en
ontwerpbegroting 2022
regio Hart van Brabant;
jaarrapportage 2020
van Midpoint Brabant

Het college heeft kennis genomen van: 1) het jaarrapport
2020 van regio Hart van Brabant; 2) de jaarrapportage 2020
van Midpoint Brabant; 3) de ontwerpbegroting 2022 van regio
Hart van Brabant. De stukken worden gedeeld met de
gemeenteraad. De raad wordt geadviseerd geen zienswijze
kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur.

Jaarrekening 2020 en
ontwerpbegroting 2022
Diamant-groep

Het college heeft kennis genomen van: 1) de jaarrekening
2020 van de Diamant-groep; 2) de ontwerpbegroting 2022 en
meerjarenbegroting 2023-2025. De stukken worden gedeeld
met de gemeenteraad. De raad wordt geadviseerd geen
zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur.

Kadernota

Het college stemt in met het voorleggen van de Kadernota
2022 aan de gemeenteraad. De kadernota bevat de
inhoudelijke en financiële kaders voor het beleid en de
uitvoering voor het komend jaar.

Jaarverslag 2020

Het college stemt in met het jaarverslag 2020 en legt dit ter
vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Rapportages
sociaal domein

Het college heeft kennis genomen van: 1) de Dongense
rapportage dashboard sociaal domein van het eerste
kwartaal van 2021; 2) de oplegger regionale
bestuursrapportage jeugdhulp van het laatste kwartaal 2020;
3) bestuursrapportage jeugd gemeente Dongen van het
laatste kwartaal 2020; 4) bestuursrapportage jeugd regio Hart
van Brabant van het laatste kwartaal 2020. De raad wordt
nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
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Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

