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Uitwerking motie van de
gemeenteraad met betrekking
tot plan van aanpak
speeltoestellen

Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad een
motie aangenomen met het verzoek om een plan van
aanpak voor de speeltoestellen op te stellen. Deze
motie is afgelopen periode uitgewerkt en de uitwerking
kan nu aangeboden worden aan de gemeenteraad.
Voorgesteld wordt om de financiële opties die in de
uitwerking worden genoemd, mee te nemen in het
takendebat dat door de gemeenteraad gevoerd gaat
worden.

Armoedemonitor 2022

Armoede is een actueel thema. Met de toenemende
energieprijzen, oplopende rentestand en de inflatie
kan armoede voor meer inwoners een probleem
worden. Door middel van een business case wordt dit
jaar het gemeentelijk minimabeleid tegen het licht
gehouden. Hiervoor is het noodzakelijk om een goed
beeld te hebben van de omvang en samenstelling van
de doelgroep minima en het gebruik en niet-gebruik
van de omvang van de diverse minimaregelingen.
Daartoe wordt voorgesteld een extern onderzoek te
laten uitvoeren.

Statusnotitie Landschappelijke
Kwaliteitsverbetering DongenOosterhout

In de concept Verstedelijkingsstrategie Brabant 2040
is de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant uitgelijnd en
een vijftal ontwikkelprincipes opgenomen. Aan die
strategie voor Brabant is voor de stedelijke regio
Breda-Tilburg een nadere uitwerking gegeven in de
vorm van: regionale Investeringsagenda’s, een viertal
ontwikkelprincipes en een conceptverstedelijkingstrategie. Er wordt toegewerkt naar
twee bestuurlijke momenten later dit jaar:
1. Het Bestuurlijke Overleg Leefomgeving (medio
2022) waar de ontwikkelprincipes worden besproken
als vertrekpunt voor de uitwerking van de definitieve
strategieën voor Brabant en regio Breda-Tilburg.
2. De besluitvorming over de strategieën en de
bijbehorende verstedelijkingsakkoorden in dit najaar.
Aan de colleges van de 19 gemeenten uit de regio ligt
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de vraag voor zich uit te spreken over de voorliggende
concept-Verstedelijkingsstrategie Brabant en de
concept-Verstedelijkingsstrategie Stedelijke Regio
Breda - Tilburg.
Voortgang interne beheersing

Begin 2021 is aan de raad toegezegd de
gemeenteraad driemaal per jaar te informeren over de
voortgang van de verbeteradviezen ten aanzien van
de interne beheersing. Dit gebeurt bij de start van de
accountantscontrole (september/oktober), bij de
managementletter (december/januari) en bij het
accountantsverslag (juni/juli). Met de
voortgangsmonitor wordt inzicht verschaft in de
actuele status rondom de verbeteringen in de interne
beheersing van de gemeente Dongen. In de
voortgangsmonitor wordt de raad over het
accountantsverslag behorende bij de jaarstukken
2021 geïnformeerd.

Vaststellen bestemmingsplan
Heuveleind

Voor de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen op de
locatie Planetenstraat en omgeving heeft Casade een
stedenbouwkundig plan opgesteld. Het plan gaat uit
van het slopen van 84 woningen en het terugbouwen
van 96 nieuwbouwwoningen (48 grondgebonden
woningen en 48 appartementen). Het plan is vertaald
in een bestemmingsplan. Het vaststellen van een
bestemmingsplan is nodig omdat de woonblokken op
een andere plek liggen en er een straat uit het plan
verdwijnt. Bij de voorbereiding van de ontwikkeling
heeft Casade een klankbordgroep betrokken. Er zijn
geen inspraakreacties ontvangen bij het
voorontwerpbestemmingsplan. Er is één zienswijze
binnengekomen tegen het ontwerpbestemmingsplan.
De gemeenteraad wordt voorgesteld het
bestemmingsplan vast te stellen.

Jaarstukken 2021 en begroting
2023 GGD Hart voor Brabant

In de Wet publieke gezondheid is vastgelegd dat
gemeenten zorg moeten dragen voor de instelling en
instandhouding van een gemeentelijke
gezondheidsdienst. Voor Dongen is dit belegd bij de
GGD Hart voor Brabant. De taken van de GGD zijn:
jeugdgezondheid, gezondheidsbescherming;
gezondheidsbevordering en leefstijl, monitoren,
signaleren en advies, toezicht houden, publieke
gezondheid bij rampen en crises en openbare
geestelijke gezondheidszorg.
De GGD heeft voor 2023 een ontwerp begroting
opgesteld. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid
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gesteld om een zienswijze op de begroting 2023
kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt
voorgesteld als zienswijze kenbaar te maken dat zij in
kan stemmen met de ontwerpbegroting 2023 maar dat
de gemeenteraad verwacht dat met ingang van 2024
het structureel te verwachten voordeel van € 450.000
(op huisvesting) in mindering zal worden gebracht op
de inwonerbijdrage.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

