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Besluit

Beleidsplan openbare
verlichting 2020-2028

Het college stemt in met het beleidsplan openbare
verlichting 2020-2028. Het plan wordt ter vaststelling
aangeboden aan de gemeenteraad.
Het college stemt in met een verzoek van Dongen
Promotion om voor de financiering van centrummanagement reclamebelasting in te voeren.
Voor het invoeren van reclamebelasting moet een
verordening reclamebelasting en een subsidieverordening centrummanagement worden
vastgesteld door de raad. De raad ontvangt hiertoe
een raadsvoorstel.
Het college heeft kennis genomen van het
principeverzoek voor een gebruikswijziging van de
rijksmonumentale schuur aan de Klein
Dongenseweg 13. Het college is bereid, onder
voorwaarden, medewerking te verlenen aan het
verzoek tot gebruikswijziging van wonen naar een
kleinschalige vergaderlocatie voor trainingen en
vergaderingen. Voor de wijziging dient er advies te
worden ingewonnen bij de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed en een planologische
procedure te worden doorlopen. De
heemkundekring wordt nader geïnformeerd.
Het college stemt in met de aanpassingen van de
tarieven en vergoedingen 2020 Wmo. Dit is een
jaarlijks besluit. De tarieven voor hulp bij het
huishouden zijn met 4,3% gestegen voor de
categorie HbH 1. De tarieven voor hulp bij het
huishouden zijn met 11,1% gestegen voor de
categorie HbH 2. De hogere tarieven zijn het gevolg
van de nieuwe aanbesteding hulp bij het
huishouden, die samen met de gemeenten Alphen
Chaam, Baarle Nassau en Gilze Rijen is gehouden.
De tariefstijging is het gevolg van de cao-stijging
voor verpleging en verzorging en het personeelstekort in de huishoudelijke ondersteuning.
Het college stemt in met de kadernota 2021 GGD
Hart voor Brabant. De nota wordt ter vaststelling
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Het college stemt in met het plan van aanpak

Subsidie schakelklassen
2019-2020

Het college stemt in met het continueren van de
schakelfunctie op de basisscholen Noorderpoort
(stichting Initia) en de Westerkim (stichting Bravoo).
Voor het schooljaar 2019-2020 wordt een subsidie
van € 49.500,- beschikbaar gesteld via de
rijksuitkering onderwijsachterstanden- bestrijding
2020. In de schakelklas krijgen leerlingen met een
achterstand in de Nederlandse taal een jaar lang
extra taalondersteuning.
Het college heeft kennis genomen van bezwaren die
omwonenden hebben gemaakt tegen een drietal
(omgevings)vergunningen voor de locatie Sint
Josephstraat 93 (Kids Time). De bezwaarschriften
zijn ter advisering voorgelegd aan de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Deze
commissie heeft de bezwaarmakers in de
gelegenheid gesteld de bezwaren toe te lichten . De
adviescommissie heeft het college geadviseerd de
bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren. Voor wat
betreft de onjuiste ondertekening van de besluiten
zijn de bezwaren gegrond. Voor het overige zijn de
bezwaren ongegrond. Het college neemt het advies
over.
Het college stemt in met de aanwijzing van vijf
medewerkers uit de gemeentelijke organisatie
als toezichthouder Wet Basisregistratie. Voor de
uitvoering van adresonderzoeken en voor het
onderzoek Landelijke Aanpak Adreskwaliteit moeten
toezichthouders op grond van de Wet
Basisregistratie Personen worden aangewezen.
Het college heeft besloten onder bindende
voorschriften in te stemmen met de aanvraag voor
een omgevingsvergunning voor de tijdelijke
huisvesting van short-stay arbeidsmigranten in het
voormalig Broederhuis Glorieux, Triangellaan 2 in
Dongen. Het betreft een periode van maximaal tien
jaar. Het college heeft besloten onderzoek te gaan
doen naar een permanente invulling voor het
gebied, samen met de eigenaar van de gronden
(Woningstichting Leystromen). Ook de provincie
wordt hierbij betrokken. De raad wordt nader
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
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