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Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 8 januari 2019
Onderwerp

Besluit

Belastingsamenwerking
West-Brabant

Het college stemt in met een wijziging van de
begroting 2019 van de Belastingsamenwerking
West-Brabant (BWB) en stelt de raad voor hierover
geen zienswijze in te dienen bij de BWB. Met ingang
van 1 mei 2019 gaat BWB een deel van de WOZtaken van de gemeente Breda uitvoeren. De
uitbreiding van deze taken heeft gevolgen voor de
totale begroting van de BWB en voor de totale
deelnemersbijdrage. De kosten voor de uitbreiding
van de taken betaalt de gemeente Breda. Voor de
overige deelnemers zal dit structureel een lagere
bijdrage tot gevolg hebben. De deelnemersbijdrage
die de gemeente Dongen over 2019 moet betalen
wordt € 7.000 lager.
Het college stemt in met het beschikbaar stellen van
een voorbereidingskrediet voor de werkzaamheden
aanleg Dorpsplein Dongen-Vaart en herinrichting
aanliggend wegvak Vaartweg tussen de rotonde
Gaasjesweg en Meester Janssenweg. De
financiering is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan 2019.
Het college heeft besloten tot het vaststellen van de
beleidsregels Meedoenregeling Dongen 2019. Deze
is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 120%
van de geldende bijstandsnorm. Vanaf 1 januari
2019 wordt de Meedoenregeling aangeboden als
een in natura voorziening. Om dit mogelijk te maken
worden de beleidsregels aangepast. Het
schoolstartpakket maakt geen onderdeel uit van de
Meedoenregeling 2019. In het eerste kwartaal wordt
onderzocht of het schoolstartpakket onder gebracht
kan worden via de bijzondere bijstand of bij de
stichting Leergeld.
Het college stemt in met het starten van de pilot
aanpak wijk-GGZ. Hiervoor stelt Zonmw een
subsidie van € 20.000,- beschikbaar aan de
gemeente Dongen. Met GGZ-Breburg wordt een
overeenkomst gesloten. Een wijk-GGZ’er is een
zorgprofessional, die op lokaal niveau de zorg- en
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veiligheidsketen met elkaar verbindt en voorkomt
dat een persoon met verward gedrag zichzelf of
anderen schade berokkent. De raad wordt nader
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Het college heeft kennis genomen van het
stedenbouwkundig ontwerp en het ontwerp
bestemmingsplan voor het realiseren van maximaal
2 woningen op de locatie gelegen achter Hoge Ham
120 en de realisatie van 1 extra woning/appartement
in het pand Hoge Ham 120. Het ontwerpbesluit en
het ontwerpbestemmingsplan worden zes weken ter
inzage gelegd, op grond van artikel 3.8 en
6.12 Wro en afdeling 3.4 Awb.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 8 januari 2019.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

