Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 17 juli 2018
Onderwerp

Besluit

Eagle Shelter

Het college heeft besloten tot het gunnen van de
opdracht van de inloopvoorziening aan Eagle
Shelter t/m 31-12-2018 met optie tot verlenging van
twee keer een half jaar. Dit conform de
offertaanvraag en de door Eagle Shelter ingediende
offerte.
Gemeente Dongen verstrekt al sinds langere tijd
subsidie aan Stichting Eagle Shelter, een
inloopvoorziening voor kwetsbare inwoners van
Dongen. De mening dat de voorziening een
toegevoegde waarde heeft binnen Dongen wordt
breed onderschreven. De gemeente had
verschillende voorwaarden en verbeterpunten
gesteld aan de voortzetting van de samenwerking
en financiering van de voorziening.
Eagle Shelter heeft nu voldaan aan de gestelde
voorwaarden. Vervolgens is een offerteaanvraag
verstuurd aan Eagle Shelter. Naast een offerte
diende Eagle Shelter een liquiditeitsbegroting en
een onderbouwing van de offerte aan te leveren.

Grondverkoop nabij
Doelstraat 16 aan Arendse
Beheermaatschappij B.V.

Het college heeft ingestemd met de verkoop van
een perceel grond, ter grootte van circa 80 m²,
gelegen nabij Doelstraat 16 te Dongen, tegen de
koopsom van € 6.800,00 k.k..
In verband met verbouwplannen van de
sportaccommodatie aan Doelstraat 16 heeft de
eigenaar verzocht een stuk gemeentegrond aan te
kopen. Door deze aankoop verdwijnt een onlogische
hoek uit het perceel, waardoor de verbouw c.q.
uitbreiding van het gebouw in meest optimale vorm
kan worden uitgevoerd.
Het college heeft kennis genomen van het
evaluatierapport en filmfragment over het proces
begeleiding statushouders mei 2017 - mei 2018.
De gemeenteraad wordt na het reces geïnformeerd
over de evaluatie en het proces begeleiding
statushouders via een raadsinformatiebrief en een
raadsinformatieavond.
Begin 2017 heeft het college het besluit genomen
om het proces rond de begeleiding van
statushouders opnieuw vorm te geven. Het nieuwe
proces ging mei 2017 van start. Nu, een jaar na de

Evaluatie proces
statushouders

Startnotitie Sport

start is het proces geëvalueerd met alle partijen
waarmee contractafspraken zijn gemaakt in het
kader van het proces.
Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel
'Vaststellen startnotitie sportvisie' waarin
sportinhoudelijke, procedurele en financiële
uitgangspunten voor de sportvisie zijn opgenomen.
Dit raadsvoorstel wordt eind augustus ter
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
In het bestuursakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat
de gemeenteraad in 2018 een startnotitie over de op
te stellen sportvisie ontvangt, zodat de raad aan de
voorkant uitspraken kan doen over vragen en
uitgangspunten. De Sportvisie wordt in principe voor
het zomerreces 2019 voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 17 juli 2018.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

