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Voortgangsrapportage eerste
kwartaal 2022 Omgevingswet

Voor de lokale voortgang van de implementatie van
de Omgevingswet wordt elk kwartaal een
voortgangsrapportage opgesteld. Om de nieuwe
gemeenteraad mee te nemen in welke stappen al
gezet zijn en welke nog gezet gaan worden is tevens
een overdrachtsdocument opgesteld.
Beide stukken liggen ter vaststelling voor.

VNG Convenanten over
hulpmiddelen

In oktober 2019 vroegen cliëntenorganisaties in het
TV programma Kassa aandacht voor problemen met
de toegankelijkheid en beschikbaarheid van
hulpmiddelen. Het ging met name om verschillen in
toegang tot bepaalde hulpmiddelen en problemen in
de beschikbaarheid van hulpmiddelen bij verhuizing
naar een andere gemeente of instelling. Het rijk heeft
de VNG gevraagd hiervoor een klantvriendelijke
oplossing te zoeken met de organisaties in het
werkveld. Er zijn twee convenanten opgesteld om te
komen tot een landelijke eenduidige en
klantvriendelijke werkwijze voor de hulpmiddelen.
Deze liggen ter ondertekening voor.

Doorkomst Vuelta

Op basis van de subsidieverordening moeten
gesubsidieerde partijen vóór 1 april bij het college
rekening en verantwoording afleggen over de
gesubsidieerde activiteiten. Voor 2021 is aan Theek 5
een subsidie verleend van € 430.660,-. Aan de orde is
nu de vaststelling van de subsidie 2022 van Theek 5.

Doorkomst Vuelta

Door de coronapandemie ging in 2020 de start van de
Vuelta in Nederland niet door. In 2022 start de Vuelta
alsnog in Nederland. Op zondag 21 augustus 2022 zal
Dongen doorkomstgemeente zijn. Het parcours moet
aan een aantal eisen voldoen. De kosten worden via
de bestuursrapportage aan de raad voorgelegd.

Bestuursrapportage 2022-1
(Berap)

De Planning & Controlcyclus kent een drietal
tussentijdse rapportages aan de raad. De eerste
bestuursrapportage (berap) gaat over de eerste drie
maanden van het uitvoeringsjaar. In de berap worden
de noodzakelijke budgetmutaties voorgesteld. Tevens
wordt in de berap een tussentijdse verantwoording
gegeven van de behaalde beleidsresultaten. Ook
worden eventuele wijzigingen in de
investeringskredieten voorgesteld. De berap ligt ter
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vaststelling voor en wordt daarna naar de raad
gestuurd.
TVS regeling nov 2021 -jan
2022

In de periode van 1 november 2021 t/m 31 januari
2022 zijn sportverenigingen opnieuw geconfronteerd
met coronamaatregelen waardoor de
sportaccommodaties nauwelijks gebruikt konden
worden. Daarom heeft het kabinet een nieuwe periode
toegevoegd aan de compensatieregeling
“Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties’
(TVS) om sportverenigingen financieel te
ondersteunen. Op deze regeling kan tot 30 mei 2022
een beroep worden gedaan. Voorgesteld wordt om de
huur van de gemeentelijke sportaccommodaties voor
amateursportverenigingen die vallen onder de TVS
regeling in de periode 1 november 2021 t/m 31 januari
2022 kwijt te schelden.

Begroting 2023 BWB

Gemeente Dongen is deelnemer van de
gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking
West-Brabant (BWB). Het algemeen bestuur van de
BWB heeft de jaarstukken 2021 en de begroting 2023
vastgesteld. Er ligt een concept raadsvoorstel ter
vaststelling voor, waarin de raad wordt voorgesteld
kennis te nemen van de jaarstukken en geen
zienswijze in te dienen tegen de begroting 2023.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

