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Besluit

Voortgangsrapportage
grondexploitatie 2020

Het college stemt in met de voortgangsrapportage
grondexploitatie 2020, deel 1. De rapportage wordt
ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het college stemt in met de verkoop van een strook
openbaar groen van 72 m2, gelegen naast woning
Sterrebos 9. De eigenaren van de woning hebben
hiertoe verzocht als uitbreiding van het huisperceel.
Op grond van de snippergroentoets, komt deze
grond in aanmerking voor verkoop.
Het college stemt in met de regionale nota publieke
gezondheid 2020-2023 Midden-Brabant. Deze is tot
stand gekomen door samenwerking tussen de
negen Midden-Brabantse gemeenten en de GGD
Hart voor Brabant. De nota wordt ter vaststelling
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het college stemt er mee in voor 2020, als
overgangsmaatregel, alle beschikbare pakketten
van de collectieve ziektekostenverzekering voor de
minima van het CZ en VGZ beschikbaar te stellen
voor de huidige deelnemers van de gemeentepolis,
waarbij voor de pakketten start en extra van het CZ
en de pakketten compact en Compleet van het VGZ
geen gemeentelijke bijdrage in de premie wordt
verstrekt. De Richtlijn aanvullende collectieve
verzekering minima wordt per 1 januari 2020
vastgesteld. Een bedrag van € 10.000 wordt
toegevoegd aan de bijzondere bijstand voor het
kunnen bieden van een individuele
maatwerkvoorziening vanwege het (gedeeltelijk)
wegvallen van de gemeentelijke bijdrage in de
collectieve ziektekostenverzekering minima. De
individuele maatwerkvoorziening wordt toegekend
als er een causaal verband bestaat tussen de
noodzakelijke individuele voorziening en het
wegvallen van de gemeentelijke bijdrage in de
premie van de CZM. Dit alles onder voorbehoud van
besluitvorming door de raad in de begrotingsvergadering van 14 november aanstaande.
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Het college stemt er mee in om met schoolbesturen
in gesprek te gaan over een nieuwe opzet voor
trainingen weerbaarheid en vaardigheid voor
leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit
in het kader van een betere afbakening van
wettelijke taken. De school heeft tot taak kinderen
ondersteuning te bieden in het kader van de
onderwijsontwikkeling. De gemeente heeft tot taak
er voor te zorgen dat kinderen veilig, gezond en
kansrijk kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen
en meedoen in de samenleving. Indien het kind
ondersteuning behoeft, dan samen er voor zorgen
dat deze ondersteuning wordt geleverd.
Het college stemt in met het verzoek van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant (OMWB) om lid te worden
van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke
gemeenschappelijke regelingen. De VNG heeft
besloten tot oprichting van de werkgeversvereniging
als reactie op de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra). De gemeenteraad wordt
gevraagd eveneens in te stemmen met het verzoek.
Het college stemt er mee in om de dienstverleningsovereenkomst met IMW/MEE tot 31 december 2020
te verlengen. Dit onder voorbehoud van
goedkeuring van de begroting 2020 door de
gemeenteraad. De combinatie IMW/MEE (Stichting
Instituut voor Maatschappelijk Werk en MEE plus)
levert algemeen maatschappelijk werk en
onafhankelijke cliëntondersteuning (inclusief
maatschappelijk werk voor mensen met een
beperking en school maatschappelijk werk) aan de
gemeente Dongen. De huidige overeenkomst
loopt af op 31 december 2019.
Het college stemt in met bijstelling van de
deelbegroting jeugdhulp van de Regio Hart van
Brabant op basis van de nieuwste prognose
zorgkosten en een budgettair neutrale bijstelling van
de begroting werkagenda vanwege de verwerking
van enkele specifieke bijdragen. Het college stemt in
met de 2e herijkte begroting 2019 Regio Hart van
Brabant, met indiening van zienswijzen omtrent
tijdige verstrekking van financiële prognoses én
tijdige aanlevering van documenten in verband met
het te doorlopen gemeentelijke
besluitvormingsproces.
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