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Onttrekking aan
openbaarheid delen
Doremansteeg

Het college stemt in met het raadsvoorstel voor onttrekking
aan de openbaarheid van delen van de Doremansteeg. Met
het actualiseren van de wegenlegger is geconstateerd dat de
Doremansteeg nog een volledige openbare weg is. Een
weggedeelte tegen de Vierbundersweg (H2210), is echter in
2001 verkocht aan een particulier; een ander weggedeelte
(H2211) is gedeeltelijk afgesloten met een hekwerk. Deze
weggedeelten (ten zuiden van Doremansteeg 6) kunnen
worden onttrokken aan de openbaarheid. Aangezien dit een
bevoegdheid is van de raad, wordt dit voorstel aan de raad
voorgelegd.

Snippergroen Deken
Batenburgstraat 15

Het college stemt in met verkoop van een perceel grond ter
grootte van circa 145 m² gelegen nabij Deken Batenburgstraat 15. De eigenaar/bewoner van deze woning huurt
momenteel van de gemeente grond in aansluiting op het
eigen perceel en heeft nu verzocht om het perceel aan te
kopen. Op grond van de nota snippergroen behoort verkoop
tot de mogelijkheden en er zijn geen belemmeringen die een
verkoop in de weg staan. Het perceel waar de aanvraag tot
koop betrekking op heeft, is sinds 2012 verhuurd en in
gebruik als tuin bij de woning Deken Batenburgstraat 15. Het
perceel is feitelijk al niet meer in gebruik als openbaar gebied.
De feitelijke situatie ter plaatse wijzigt niet ten gevolge van
deze verkoop.

Verhoging indexering
Wmo en Jeugdhulp
in het kader van
oproep VNG

Het college stemt in met een verhoging van de indexering
Wmo en Jeugdhulp in het kader van een oproep van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Jaarlijks worden
de tarieven die verband houden met voorzieningen Wmo en
Jeugdhulp geïndexeerd conform de bepalingen in de
betreffende contracten. De indexering wordt dan
meegenomen in de begroting voor het komende jaar. Dat is
ook dit keer zo uitgevoerd. Eind 2021 is echter vanuit VNG,
de brancheorganisaties en ministerie Volksgezondheid,
Welzijn en Sport de dringende oproep gekomen om de
looncomponent in de gemeentelijke tarieven voor Jeugdhulp
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en Wmo te verhogen met 1,13%. Door het toepassen van de
extra indexering ontvangen aanbieders de benodigde
middelen om de salarissen in zorg en welzijn te kunnen
verbeteren. Gemeenten worden door het rijk gecompenseerd
voor de indexering / de verhoging van het looncomponent.
Toekenning steunpakket

Het college heeft besloten aan Stichting Welzijn Ouderen

voor eenzame ouderen
aan SWOD

Dongen (SWOD) de opdracht te verlenen om tegen een
opdrachtwaarde van € 50.000 het projectplan 2022-2023
“Eenzaamheid onder ouderen” uit te voeren. Nu de
coronamaatregelen langer duren, worden de sociale en
mentale gevolgen voor mensen ook groter. Het kabinet heeft
daarom in 2021 incidentele middelen beschikbaar gesteld om
extra steun te kunnen verlenen in deze periode en vraagt aan
gemeenten om hier voor het merendeel invulling en
uitvoering aan te geven.

Raadsvoorstel
zienswijze kadernota
2023 van de GGD Hart
voor Brabant

Het college heeft eind 2021 de kadernota 2023 van de GGD
Hart voor Brabant ontvangen. Conform de
gemeenschappelijke regeling wordt de kadernota aan de
gemeenteraad voorgelegd om hierop desgewenst een
zienswijze in te dienen. De GGD Hart voor Brabant is een
gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten in MiddenBrabant en Brabant-Noordoost. De GGD Hart voor Brabant
voert voor ruim 1 miljoen inwoners in zijn werkgebied taken
uit op het gebied van de publieke gezondheidszorg in
opdracht van de gemeente(n).

Werkprogramma 2022
voor OMWB

Het college stemt in met het werkprogramma 2022 voor het
uitvoeren van (milieu)taken door de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant (OWMB). Jaarlijks verzoekt de
OMWB de gemeente om een werkprogramma aan te leveren.
De inhoud van het werkprogramma 2022 is gebaseerd op het
gewijzigde Besluit Omgevingsrecht (BOR). In het BOR is
door de nationale wetgever het wettelijke basistakenpakket
(BTP) vastgesteld. De gemeente Dongen moet het BTP
inbrengen bij de omgevingsdienst. Concreet gaat het om alle
voorbereidings- en uitvoeringshandelingen voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving op het aspect
milieu waaronder ook asbesttaken.
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Motie actieplan wonen

Het college informeert de raad met een raadsinformatiebrief
over de mogelijkheden om de woningbouwproductie in
Dongen te versnellen. Bij de besluitvormende
raadsvergadering van 11 november jl. is de motie Actieplan
wonen aangenomen. De motie is bedoeld om te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn om de woningbouwproductie op
korte termijn te versnellen en de gemeenteraad hierover
uiterlijk 1 februari 2022 te informeren. Dat gebeurt nu met de
raadsinformatiebrief.

Uitvoeringsprogramma
2022 voor Preventie,
Vergunningen, Toezicht
en Handhaving

Het college heeft besloten tot het vaststellen van het
uitvoeringsprogramma Preventie, Vergunningen, Toezicht en
Handhaving (PVTH) voor 2022. Dit wordt ter kennisname
aangeboden aan de gemeenteraad. Conform artikel 7.3 van
het Besluit omgevingsrecht (Bor) dient het college voor
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken een
uitvoeringsprogramma te maken op basis van een probleemen risicoanalyse. Dit uitvoeringsprogramma maakt onderdeel
uit van de beleidscyclus van het nieuwe beleid PVTH 20212024. Om te bepalen of de capaciteit en middelen doelmatig
en efficiënt zijn ingezet, is het uitvoeringsprogramma PVTH
2021 geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat de prioriteiten
ten opzichte van 2021 niet direct zijn aangepast. Voortbordurend op het vigerend beleid en de resultaten uit de
evaluatie, is het uitvoeringsprogramma PVTH 2022
opgesteld.

Samenwerking met
Brabants Afval Team

Het college stemt in met ondertekening van een
overeenkomst voor samenwerkende dienstverlening en
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval met het
Brabants Afval Team (BAT) van de gemeente Tilburg. De
samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor vier jaar
met een optie van twee keer een verlenging van vier jaar.
Het betreft de volgende werkzaamheden:
1. inzameling PMD huis aan huis;
2. inzameling incontinentiemateriaal;
3. beheer containermanagementsysteem;
4. toegangscontrole milieustraat;
5. gebruik werkplaats voor onderhoud en reparatie van
gemeentelijke voertuigen.
De samenwerking wordt vormgegeven met een alleenrecht
aan de gemeente Tilburg voor de genoemde werkzaam-
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heden. De voorwaarden waaronder het alleenrecht aan
Tilburg wordt gegund zijn uitgewerkt in een overeenkomst,
uitvoeringsprotocol en dienstverleningsoverzicht.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

