Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 18 december 2018
Onderwerp

Besluit

Regionaal Bureau voor
Toerisme De Langstraat

Het college heeft kennis genomen van het
convenant Regionaal Bureau voor Toerisme De
Langstraat 2018 t/m 2022. Wethouder Jansen is
gemachtigd om namens de gemeente Dongen het
convenant te ondertekenen. De raad wordt nader
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Tussen maart en juli 2018 hebben de colleges en
gemeenteraden van de gemeenten Dongen,
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk het besluit
genomen het Regionaal Bureau voor Toerisme De
Langstraat op te richten.
Het college stelt de gemeenteraad voor om over te
gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan Zuid
en West Dongen - Herziening Windmolenweg 11.
Het college heeft kennis genomen van de
ingekomen zienswijzen. Het college stemt in met de
hieruit voortvloeiende aanpassing van het
bestemmingsplan.
Het college stemt in met de offerte plaatsing
medewerkers Diamantgroep-groen 2018. Jaarlijks
werken medewerkers van de Diamantgroep-Groen
aan het onderhoud op de sportvelden en de
recreatieterreinen in Dongen. Er is een wijziging
opgetreden in het aantal medewerkers dat is
geplaatst in Dongen. Vanwege deze
wijziging is een nieuw contract toegestuurd dat past
binnen het begroot bedrag.
Het college stelt een investeringsbudget
beschikbaar voor de aanleg van de groene long in
De Beljaart. De dekking heeft plaats binnen de
exploitatieopzet van De Beljaart. De verwerking is in
de eerstvolgende Berap 2019. In de afgelopen
periode zijn de voorbereidingen afgerond voor de
aanleg van de groene long in de Beljaart. De
aanbesteding heeft ondertussen ook plaats
gevonden. In de Beljaart is in de
stedenbouwkundige opzet gekozen voor een grote
groene long over de gehele lengte van dit
uitbreidingsplan. Hierdoor zijn er meer
mogelijkheden met het openbaar groen dan in elke
fase een gedeelte.
Het college heeft kennis genomen van de
jaarstukken 2017 van het Instituut voor
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Maatschappelijk werk. De subsidie 2017 wordt
vastgesteld op € 470.135. Op alle taakvelden, zoals
benoemd in de BCF-overeenkomst, zijn activiteiten
uitgevoerd en resultaten geboekt en gemeten.
Het college stemt er mee in om de tarieven
huishoudelijke hulp met ingang van 1 april 2018 in
lijn brengen met het reële tarief en met
terugwerkende kracht aan te passen vanaf 1 april.
Daarnaast worden de tarieven van alle
voorzieningen die vallen onder het raamcontact
sociaal domein per 1 januari 2019 geïndexeerd.
De gemeente Dongen verstrekt maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding aan mensen met een
indicatie. Deze maatwerkvoorzieningen worden
verstrekt in het kader van de raamovereenkomsten
Sociaal Domein, die zijn afgesloten tussen de
samenwerkende gemeenten Goirle, Dongen,
Hilvarenbeek en Oisterwijk (GDHO) en
zorgaanbieders. De vier gemeenten zijn middels de
wet gehouden aan het betalen van marktconforme
tarieven voor de ingekochte Wmo voorzieningen.
Het college stemt er mee in met om met ingang van
1 januari 2019 een raamovereenkomst voor
levering, beheer, onderhoud en verwijdering van
trapliften aan te gaan met Otolift Trapliften B.V. Dit is
voor de duur van 6 jaar, met een optionele
verlenging van 2 maal 1 jaar. In samenwerking met
de gemeente Tilburg is een Europees
aanbestedingstraject doorlopen.
Het college heeft besloten tot vaststelling van het
besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente
Dongen 2019. De ingangsdatum is 1 januari 2019.
In het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning
staan nadere regels met betrekking tot eigen
bijdragen en hoogte van financiële tegemoetkomingen en PGB's. In het kader van contractuele
indexeringen en de invoering van het
abonnementstarief worden deze bedragen jaarlijks
herzien en wordt het Besluit Maatschappelijke
Ondersteuning opnieuw vastgesteld.
Het college heeft kennis genomen van de
jaarstukken 2017 van Het KunstPodium. De
subsidie 2017 wordt vastgesteld op een bedrag van
€ 341.000. Voor 2018 wordt aan Het KunstPodium
een definitieve subsidie verleend van € 370.077
(inclusief indexering en subsidie CmK, exclusief
subsidie combinatiefuncties).
Het college heeft kennis genomen van het advies
van de Adviesraad Participatie over digitalisering in
het kader van de Participatiewet.
Het college heeft besloten een definitieve last onder
bestuursdwang op te leggen aan TUF Recycling BV.
Deze last ziet toe op het beëindigen en beëindigd
houden van diverse structurele overtredingen,
waarvoor eerder een dwangsom is opgelegd. De
raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
Het college stemt in met vaststelling van nieuwe
grondprijzen conform de nota grondprijzen 2019.
De grondprijzen 2018 zijn in grote mate
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marktconform. De vastgoedmarkt biedt ruimte aan
verhoging van een aantal specifieke grondprijzen
voor 2019. Onderzocht wordt of een actievere
verkoop van snippergroen haalbaar en/of wenselijk
is en onder welke voorwaarden dit uitgevoerd kan
worden, inclusief verkoopprijsbepaling snippergroen.
Het college stemt in met het advies van de
adviescommissie voor de bezwaarschriften inzake
het verlenen van een omgevingsvergunning voor
het realiseren van 7 woningen (waarvan 1 bestaand)
in een bestaand pand op het perceel Sint
Josephstraat 135 te Dongen. Het parkeren voor de
7 woningen (waarvan 1 bestaand) is in de beslissing
op bezwaar nader gemotiveerd en tevens is de
verleende omgevingsvergunning aangevuld
waardoor de parkeernormen geborgd zijn in
de vergunning.
Het college heeft kennis genomen van de
jaarstukken 2017 van MEE Plus. De subsidie 2017
wordt vastgesteld op € 280.811. MEE heeft
aangetoond dat de activiteiten waarvoor de subsidie
is verleend, zijn verricht. MEE voldoet aan wat in de
BCF-overeenkomst is opgenomen.
Het college stemt in met het raadsvoorstel om het
bestemmingsplan 'Wilhelminastraat 75A' vast te
stellen. Op het perceel is bedrijfsbebouwing
aanwezig die al geruime tijd leeg staat. De eigenaar
wenst de bedrijfsbebouwing te saneren en de
bedrijfsbestemming te wijzigen naar wonen om ter
plaatse een woning te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in het kader van de
wettelijke procedure gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.
Het bestemmingsplan kan thans ter vaststelling aan
de gemeenteraad worden aangeboden.
Het college stemt in met het raadsvoorstel om het
bestemmingsplan 'Onderwijsgebouw Mgr.
Schaepmanlaan 13' vast te stellen. De
voorbereidingen om te komen tot nieuwbouw van
het Cambreur College zijn in volle gang. Er ligt een
ontwerp plan dat voorziet in nieuwbouw van de
school achter het bestaande gebouw.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft in het kader
van de wettelijke procedure gedurende zes weken
ter inzage gelegen. In deze periode is een
zienswijze ontvangen, die na constructief overleg
met de indiener, later is ingetrokken. Het
bestemmingsplan kan thans ter vaststelling aan de
gemeenteraad worden aangeboden.
Het college stemt in met het vaststellen van het
besluit Jeugdwet gemeente Dongen 2019. De
ingangsdatum si 1 januari 2019. Het besluit geeft
aan welke voorzieningen Jeugdhulp er verstrekt
kunnen worden en wat de tarieven zijn als de
voorziening in PGB-vorm worden verstrekt.
In 2018 hebben Maria-oord, VGZ en de gemeente
Dongen de overeenkomst Domein Overstijgend
Samenwerken Dongen ondertekend. Het
experiment is onderdeel van het programma
Waardigheid & Trots van het Ministerie van VWS en

heeft een looptijd van drie jaar. Om het gemeentelijk
deel van het experiment goed uit te kunnen voeren,
heeft het college nu besloten tot vaststelling van een
aantal zaken. Zo kan de leefcoach optreden als
vertegenwoordiger van de cliënt op het gebied van
het beheer van het persoonsgebonden budget.
Doel van het experiment is om aan te tonen dat het
organiseren van zorg vanuit één integraal
perspectief (en integraal budget - wet langdurige
zorg, zorgverzekeringswet, Wmo) bijdraagt aan een
beter antwoord op de vraag van de kwetsbare
thuiswonende oudere.
Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 18 december 2018.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

