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Besluit

Jongeren 18-/18+

Het college heeft met waardering kennis genomen
van het gezamenlijk advies dat de Wmo Adviesraad
en Adviesraad Participatie uitgebracht hebben
betreffende de doelgroep 18-/18+. Het advies heeft
als doel de gemeente een aantal richtingwijzers
meegeven ter ondersteuning van de betreffende
doelgroep. Een jeugdige die 18 jaar wordt, kan met
veel veranderingen te maken krijgen. Niet alleen op
het gebied van werk of studie, verzekeringen en
geldzaken, maar ook op het gebied van
ondersteuning. Zo kan de jeugdige die
ondersteuning krijgt vanuit de Jeugdwet, vanaf zijn
18e jaar onder een andere wet vallen. Een soepele
overgang is van groot belang. Dit wordt
onderschreven door beide adviesraden in het advies
dat zij gezamenlijk uitgebracht hebben.
Het college stelt de gemeenteraad voor om van 27
april tot en met 30 september 2019 een proefperiode te houden voor het organiseren van
kleinschalige activiteiten op de nieuwe optreedlocatie in Park Vredeoord. Daartoe dient in deze
periode aan artikel 2:25 van het APV een derde lid
te worden toegevoegd. De proef houdt in dat niet
per activiteit vergunning wordt aangevraagd, maar
onder voorwaarden 10 tot 15 activiteiten in de
genoemde periode. Dat maakt het gemakkelijker
om kleinschalige activiteiten te organiseren.
De voorwaarden zijn vastgelegd in het document
'Proef optreedlocatie in Park Vredeoord' waaraan de
programmacommissie, die verantwoordelijk is voor
het organiseren van 10 tot 15 activiteiten gedurende
de proef, zich heeft geconformeerd. Na goedkeuring
door de raad zal de omgeving hierover opnieuw
geïnformeerd worden.
Het college stemt in met vervolg van het proces
voor het ontwikkelen van een gebiedsvisie voor 't
Blik ten westen van Dongen.
In de plannen voor de N629 wordt nadrukkelijk
aandacht besteed aan een ruimer gebied rond de
weg. Naast de verplichte natuurcompensatie als
gevolg van aantasting en verstoring van Natuur
Netwerk Brabant (NNB, voorheen Ecologische
Hoofdstructuur) en de landschappelijke inpassing
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van het tracé, wordt een extra impuls aan het gebied
gegeven. De provincie en de gemeenten Dongen en
Oosterhout hebben ieder € 300.000 ter beschikking
gesteld voor de uitvoering van deze plannen. De
komende periode wordt een gebiedsproces van cocreatie opgestart met als doel de kwaliteiten van het
gebied te versterken en de kansen voor het gebied
te benutten. Dat gebeurt aan de hand van de
zogeheten Dromenlab-methode. Hierbij wordt vanaf
het begin van de planvorming samen met bewoners,
ondernemers en instanties richting en inhoud
gegeven aan de gebiedsontwikkeling.
Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 30 oktober 2018.
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