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Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 8 oktober 2019
Onderwerp

Besluit

Cliëntervaringsonderzoek
Wmo 2018

Het college heeft kennis genomen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018. De resultaten
worden met de gemeenteraad gedeeld door middel
van een raadsinformatiebrief.
Het college heeft kennis genomen van het cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2018. De resultaten
worden met de gemeenteraad gedeeld door middel
van een raadsinformatiebrief.
Het college stemt in met actualisatie van de
arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente
Dongen. Het betreft wijzigingen in de CAR-UWO
per 1 oktober 2019, per 1 januari 2020, 1 juli 2020
en 1 oktober 2020. Deze wijzigingen zijn het gevolg
van het arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector
Gemeenten 2019-2020.
Het college heeft besloten de dienstverleningsovereenkomst met Stichting Welzijn Ouderen
Dongen (SWOD) te verlengen tot 31 december
2020. SWOD biedt (bewegings-) activiteiten,
ontmoetingsmogelijkheden en vrijwilligerswerk aan
de senioren in de gemeente Dongen. De
dienstverlening van SWOD heeft in 2019 € 73.500
gekost. Dit bedrag wordt in 2020 met 1,5%
geïndexeerd en komt op € 74.600. Dit bedrag wordt
in de meerjarenbegroting 2019-2022 opgenomen.
Het college stemt in met de benoeming van
mevrouw C. Hessels tot lid van de adviesraad
cliëntenparticipatie sociale zekerheid. Dit is op
voordracht van de adviesraad.
Het college heeft kennis genomen van de plannen
van Dongen Promotion om te komen tot een
professionele vorm van centrummanagement.
Dongen Promotion onderzoekt door middel van een
draagvlakmeting of centrummanagement, met als
financieringsvorm reclamebelasting, haalbaar is en
houdt op 9 oktober een bijeenkomst. Doelstelling is
om centrummanagement begin 2020 te realiseren.
Centrummanagement zorgt ervoor dat ondernemers
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en pandeigenaren in het centrum collectief
georganiseerd zijn en stimuleert als verbindende
schakel tussen andere ondernemers,
overheid, evenementen-organisatoren en
verenigingen. Het college is in principe akkoord
met een vorm van centrummanagement met als
financieringsvorm reclamebelasting. Het
college wacht nu de nadere uitwerking en het
definitieve voorstel van Dongen Promotion af.
Het college heeft kennis genomen van de notitie
reikwijdte en detailniveau (NRD) van Coca-Cola
European Partners (CCEP). De notitie zal
gedurende een periode van zes weken ter inzage
worden gelegd. Gedurende deze termijn kan
eenieder zienswijzen indienen over het NRD en het
voornemen om een bestemmingsplan op te stellen.
CCEP heeft behoefte aan een toekomstbestendig
juridisch- en planologisch kader waarin meerdere
specifieke bedrijfsmatige ontwikkelingen zijn
voorzien. Voor de bestemmingsplanprocedure dient
een m.e.r.- procedure te worden doorlopen en wordt
een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het is aan
de gemeenteraad om het besluit te nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan. De raad is
ook het bevoegd gezag voor MER.
Het college heeft besloten tot afwijzing van een
verzoek tot subsidie voor het Van Gogh Nationaal
Park. Op basis van de subsidiecriteria wordt
geconcludeerd dat de subsidieaanvraag van
incidenteel € 10.000,- niet voldoet aan de eisen.
Het college heeft besloten de overeenkomsten
tussen ContourdeTwern en de gemeente Dongen
voor de levering van welzijnsdiensten tot 31
december 2020 te verlengen. Het college heeft
besloten de overeenkomsten tussen
ContourdeTwern en de gemeente Dongen voor de
levering van diensten jongerenwerk tot 31 december
2020 te verlengen. Het college heeft kennis
genomen van het jaarverslag en de jaarbrief 2018
van ContourdeTwern.
Het college heeft kennis genomen van de
aanbesteding van de werkzaamheden herinrichting
Vaartweg. De werkzaamheden worden gegund aan
de laagste inschrijver, de firma Elshout B.V. uit
Breda.
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