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Subsidieregeling
ondersteuning controle
coronatoegangsbewijzen
gemeente Dongen 2022

Het college heeft vastgesteld de subsidieregeling voor
ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen
gemeente Dongen 2022. Het kabinet heeft middelen
vrijgemaakt om bij te dragen in de kosten die
ondernemers, instellingen en verenigingen hebben
gemaakt voor het controleren van het
coronatoegangsbewijs (CTB) in de periode van 1 januari
2022 tot en met 26 maart 2022. De middelen heeft het
kabinet verdeeld onder gemeenten met een specifieke
uitkering, om lokaal maatwerk richting de ondernemers
mogelijk te maken. Met het vaststellen van deze
subsidieregeling wordt daar invulling aan gegeven. De
subsidieregeling treedt in werking op 25 juni 2022.
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in de
periode van 25 juni 2022 tot en met 7 augustus 2022.
Daarna wordt binnen tien weken besloten. Ondernemers,
instellingen en verenigingen in onze gemeente die
mogelijk in aanmerking komen voor deze subsidie,
ontvangen een bericht van de gemeente en ook zullen
openbare publicaties worden gedaan om de
subsidieregeling onder de aandacht te brengen.

Uitvoering
poortwachtersfunctie
Ernstige Dyslexie

Het college stemt in met de uitvoering van de
poortwachtersfunctie Ernstige Dyslexie door het regionaal
samenwerkingsverband Breda en omgeving primair
onderwijs voor de periode 1 augustus 2022 tot 1 augustus
2026. Het college stemt in met de financiële
verdeelsleutel tussen de tien gemeenten die vallen onder
het samenwerkingsverband. Dit is op basis van het aantal
kinderen 4 tot en met 12 jaar met peildatum 1 augustus
van voorafgaand jaar. Voor de gemeente Dongen wordt
in 2022 een bedrag gereserveerd van € 1.340,22 en
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vervolgens van 2022 tot en met 2023 per kalenderjaar
een bedrag van € 2.910,78.
Begroting Diamant-groep

Het college heeft kennis genomen van de
ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenbegroting 20242026 van de Diamant-groep en deelt deze stukken met
de gemeenteraad. Het advies aan de raad is om geen
zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur
van de Diamant-groep. De gemeente Dongen is via een
gemeenschappelijke regeling verbonden met de Diamantgroep (DG). Samen met de gemeenten Alphen-Chaam,
Goirle, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en Tilburg heeft de
gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening
opgedragen aan de DG. De DG is voor Dongen een
belangrijke partner om kwetsbare personen een kans te
bieden op de arbeidsmarkt, al dan niet in een beschutte
omgeving. Er werken op dit moment vanuit Dongen
ongeveer 80 personen uit de doelgroep bij de DG, in
verschillende soorten dienstverbanden.

Taakstelling huisvesting
ontheemde Oekraïners

Het college heeft besloten het aantal opvangplaatsen
voor ontheemde Oekraïners af te stemmen en tevens in
principe te begrenzen op de taakstelling: 80 plaatsen. Het
werkelijk te realiseren aantal plaatsen is mede afhankelijk
van de capaciteit van de locatie. Het college heeft
besloten voor het realiseren van deze 80 opvangplaatsen:
-Gebruik te blijven maken van de locaties Glorieux (40
plaatsen) en Bergmolenstraat (10 plaatsen)
-Het gebruik van de locatie De Volckaert af te bouwen
-Voor het herhuisvesten van de bewoners van De
Volckaert en het halen van de taakstelling, de locatie
Dongen-Vaart te benutten voor maximaal 10 plaatsen en
de GGZ-locatie geschikt te gaan maken voor maximaal
30 plaatsen (met enige marge vanwege de indeling /
capaciteit van het gebouw.)
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