Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 11 september 2018
Onderwerp

Besluit

Laaggeletterdheid

Het college heeft besloten tot het vaststellen van de
nota versterken basisvaardigheden Dongen.
De nota beschrijft de regionale en lokale aanpak van
laaggeletterdheid, zowel het beleid, plan van aanpak
als het uitvoeringsprogramma. De nota is tot stand
gekomen in overleg met Theek5, ContourdeTwern,
ROC, Taalnetwerk, Stichting Lezen en Schrijven en
de arbeidsregio Midden Brabant. Aan
ContourdeTwern wordt opdracht gegeven voor het
aantrekken van een taalcoördinator voor 2018 en
2019 vanuit de beschikbare WEB-gelden voor de
gemeente Dongen. De raad wordt nader
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Het college heeft kennis genomen van het initiatief
om een varkenshouderij aan de Oude Baan 133 in
zijn geheel te saneren. Het plan is alle
bedrijfsgebouwen te slopen en de milieurechten in
te trekken. Als compensatie (ruimte-voor-ruimte)
vraagt de initiatiefnemer een extra woning te mogen
bouwen. De huidige bedrijfswoning en agrarische
bestemming zal worden omgezet naar de
bestemming wonen. Het college staat positief
tegenover deze ontwikkeling en vraagt de
initiatiefnemer in overleg te treden met de provincie,
voorafgaand aan verdere gemeentelijke stappen.
Het college heeft besloten een investeringsbudget
ad. € 200.990 beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van het eerste deel van het ontwerp Dr.
Willem Dreeslaan, Looiershof, Wilhelminaplein,
Nieuwstraat en park Vredeoord. Het college heeft
kennis genomen van de aanbesteding. De
werkzaamheden worde gegund aan de laagste
inschrijver, de firma C-infra. De herinrichting van de
Dr. Willem Dreeslaan (vanaf de Hoge Ham tot aan
de bocht) heeft plaats in de periode okt-nov. 2018.
Het college heeft kennis genomen van het
uitvoeringprogramma wegenonderhoud 2018 /
2019-1. Voor 2018 zijn dit de Laagstraat, Dorpspad,
Hoefweg, parallelweg Vierbundersweg (asfalt). In
het eerste kwartaal 2019 staan de wegvakken
parallelweg Vierbundersweg (tussen De Slof en de
Vaartdijkbrug), voetpad de Eindsestraat en de
trottoirs van de Lucas van Leydenstraat en Jeroen
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Boschstraat op het programma. Voor de
verhardingswerkzaamheden heeft inmiddels een
aanbesteding plaats gevonden. De firma van den
Elshout en de Bont uit Waalwijk heeft hiervoor de
laagste inschrijving gedaan.
Het college stemt in met een uitbreiding van
mandaat van Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB). Deze heeft tot doel heeft de
uitvoeringsprocessen en dus de bedrijfsvoering van
de OMWB uniformer te laten verlopen.
Het college stemt in met de voortgangsrapportage
grondexploitatie 2019 (1) en legt deze ter
vaststelling voor aan de gemeenteraad.
Het college stemt in met de kaders en
uitgangspunten zoals opgenomen in de visie/ het
spoorboekje Beschermd Wonen, Maatschappelijke
Opvang, Preventieve GGZ en Verslavingszorg in de
regio Hart van Brabant. Het college legt de
regiovisie / spoorboekje ter vaststelling voor aan de
gemeenteraad.

Convenant jeugd 2018
Het college stemt in met het convenant jeugd
2018 en het lokaal uitwerkingsplan convenant
Jeugd 2018. Het gaat om de actualisatie van
afspraken in de toeleiding en toegang naar
ondersteuning, hulp en zorg aan jeugd en
jongeren van -9 maanden tot 18 jaar. Het betreft
hulpverlening waarbij de hulp van professionals
noodzakelijk wordt geacht. De
convenantpartners zijn huisartsenzorg, de
medisch specialist (kinderarts, jeugdpsychiater),
jeugd- gezondheidszorg (GGD Hart voor
Brabant) en de gemeenten Gilze en Rijen en
Dongen. De raad wordt nader geïnformeerd met
een raadsinformatiebrief.
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