Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 21 augustus 2018
Onderwerp

Besluit

Digitalisering

Het college stelt een krediet beschikbaar voor de
aanschaf van hardware. Het betreft een uitgave voor
verdere digitalisering van de bedrijfsvoering.
Het college heeft kennis genomen van het regiorapport Cliënt Ervaringsonderzoek (CEO) Jeugd
2018 en de factsheet CEO Jeugd gemeente
Dongen. In vergelijking met de onderzoeksresultaten uit 2017 is op bijna alle onderdelen de
tevredenheid toegenomen. Het gemiddelde
rapportcijfer dat aan de nut van de jeugdhulp wordt
gegeven, is gestegen van een 7,1 naar een 7,4.
De raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
Het college heeft besloten tot het vaststellen van de
beleidsregels Meedoenregeling Dongen. Per 1
januari 2019 wordt de Meedoenregeling als een in
natura voorziening aangeboden en hiervoor worden
de beleidsregels aangepast. De periode tot 1 januari
2019 wordt gebruikt om de nieuwe regeling
uitgebreid te communiceren met de inwoners,
maatschappelijke partners en uitvoerders.
De raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te
stellen in te stemmen met de aanvraag van het
commissariaat van de media (CvdM) om de
zendvergunning van Langstraat Media uit te breiden
met de gemeente Heusden. In juni heeft het CvdM
reeds het besluit genomen Langstraat Media aan te
wijzen als lokale publieke media-instelling voor de
verzorging van de publieke mediadienst in de
gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk.
Het college stelt een krediet beschikbaar voor het
vervangen van de riolering in de Akkermanstraat. Er
wordt een aparte regenwaterriolering bijgelegd.
Het college stemt in met het ontwerp van de Dr.
Willem Dreeslaan en omgeving. Dit ontwerp dient
als uitgangspunt voor de verdere technische
uitwerking en realisatie. Afgelopen jaar is door
bureau Kragten een ontwerp gemaakt voor de
herinrichting van park Vredeoord, Wilhelminaplein,
Dr. Willem Dreeslaan, Looiershof en Nieuwstraat.
De in januari 2017 vastgestelde visie
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Zienswijze fracking

op het park en Wilhelminaplein is uitgangspunt
geweest. Daarnaast is gedurende het
ontwerpproces input opgehaald bij ondernemers,
winkeliers, bezoekers en bewoners.
Het college heeft besloten tot indiening van een
zienswijze tegen de ontwerpvergunning voor
fracking in gemeente Loon op Zand. Fracking is een
vorm van winning van schaliegas. In Nederland
heeft een aantal ondernemingen toestemming
gekregen om proefboringen te doen naar het winnen
van schaliegas. Dat is aardgas dat wordt gewonnen
uit het gesteente schalie.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 21 augustus 2018.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

