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Advies bij raadsvoorstel
rekenkameronderzoek

Het college adviseert de gemeenteraad de aanbevelingen
van de rekenkamercommissie inzake het onderzoek ‘Is de
aansluiting te maken?’ te betrekken bij de lopende
gesprekken met de financiële commissie over verbeteringen
binnen de Planning & Control-cyclus. De rekenkamercommissie heeft in de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op
Zand onderzocht in hoeverre voor raadsleden de aansluiting
goed te maken is tussen enerzijds beleidsnota’s en
anderzijds begrotingen en jaarrekeningen. De
rekenkamercommissie ziet mogelijkheden om te komen tot
een betere aansluiting. Deze aanbevelingen zijn opgenomen
in een raadsvoorstel dat in februari op de agenda staat.

Afronding dossier
TUF Recycling BV

Het college heeft kennis genomen van de laatste stappen om
te komen tot een definitieve afronding van het dossier TUF
Recycling BV. Nu het terrein volledig is ontdaan van
machines, installaties en opstallen kan van een inrichting
voor de acceptatie en verwerking van kunstgrasmatten geen
sprake meer zijn. De omgevingsvergunning die is verleend
aan TUF Recycling BV kan volledig worden ingetrokken. De
Omgevingsdienst Midden-West Brabant is daartoe
gemandateerd en zal de procedure daarvoor deze maand
opstarten, begeleiden en afhandelen. De gemeenteraad
wordt nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief en
ook het ministerie, provincie, handhavingspartners,
buurtbedrijven en de media ontvangen deze informatie.

Bestuurlijke boete
kinderdagverblijf

Het college heeft besloten een bestuurlijke boete op te
leggen aan een kinderdagverblijf voor een door de
toezichthouder GGD geconstateerde overtreding. Een
beroepskracht voldoet niet aan de taal-eis voorschoolse
educatie, waardoor de houder de kinderen niet juist kan
onderrichten. De overtreding wordt houder verweten omdat
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na de eerste constatering bij het jaarlijks onderzoek, hierop
geen herstelactie is ondernomen.
Subsidies peuteropvang
en voor- en
vroegschoolse educatie

Het college heeft besloten de definitieve subsidies
peuteropvang en voor-en vroegschoolse educatie (VVE) in
2020 vast te stellen op € 147.135, De voorlopige subsidies peuteropvang en VVE voor 2022
worden vastgesteld op € 244.252.
Eenmalig wordt een subsidie beschikbaar gesteld aan:
-Stichting KID voor project 1001 woorden (ad. € 27.400)
-Stichting Bazalt voor trainingen KIJK! (ad. € 12.073, -)
Dekking hiervan heef plaats via de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbestrijding 2022.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

