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Voortgangsrapportage
Omgevingswet

Het college stemt in met de voortgangsrapportage
Omgevingswet van het eerste kwartaal van 2022. Het college
stemt in met het overdrachtsdocument De Omgevingswet dat
is gemaakt om de nieuwe gemeenteraad mee te nemen in
welke stappen al gezet zijn en welke nog gezet gaan worden.
Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking.

Convenanten
hulpmiddelen VNG

Het college heeft kennis genomen van de convenanten over
hulpmiddelen van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG). Het convenant meeverhuizen wordt
ondertekend. Het niet-ondertekenen van het convenant
maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen wordt
gemotiveerd medegedeeld aan de VNG.

Subsidie 2021
Theek 5

Het college heeft besloten de subsidie 2021 voor bibliotheek
Theek 5 vast te stellen op een bedrag van € 430.660,De verleende subsidie is met voorschotten uitgekeerd, er
hoeft geen verrekening van subsidie meer plaats te vinden.

Bestuursrapportage
2022-1

Het college stemt in met het vaststellen van de eerste
bestuursrapportage van 2022. De rapportage beslaat de
periode van 1 januari tot 1 april 2022 en wordt gezamenlijk
met de jaarrekening 2021 en enkele onderliggende
rapportages aangeboden aan de gemeenteraad.

Kwijtschelding huur
gemeentelijke
sportaccommodaties
(regeling TVS)

Het college heeft besloten tot kwijtschelding van de huur van
de gemeentelijke sportaccommodaties voor
amateursportverenigingen die vallen onder de landelijke
coronacompensatieregeling ‘Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties’ (TVS). Het betreft de periode 1
november 2021 t/m 31 januari 2022, zonder voorbehoud van
vaststelling door het rijk. Het college heeft eerder op 8
september 2020 en 30 maart, 6 juli 2021 en 14 september
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2021 besloten om de huur zonder voorbehoud kwijt te
schelden en daarmee de sportverenigingen van Dongen
financieel tegemoet te komen tijdens de coronacrisis waarbij
niet of nauwelijks gebruik is gemaakt van de accommodaties.
Jaarstukken 2021 en
ontwerpbegroting 2023
BWB

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2021
van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Het
college heeft kennis genomen van de ontwerpprogrammabegroting 2023 van de BWB. Deze worden
voorgelegd aan de gemeenteraad met als voorstel geen
zienswijze in te dienen.
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