Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 6 maart 2018
Onderwerp

Besluit

Hulp bij huishouden

Het college heeft besloten om met ingang van 1 maart
2018 een raamovereenkomst voor de levering van hulp
bij het huishouden in natura te sluiten met Hulp te
huur.nl B.V. (looptijd tot uiterlijk 1 juli 2019). Deze
aanbieder is in West- en Midden-Brabant actief en er
zijn geen beletsels om een overeenkomst aan te gaan.
Met communicatie zal melding worden gemaakt van de
toetreding van een extra zorgaanbieder in de gemeente
Dongen. De keuzevrijheid van Dongense cliënten op dit
terrein wordt hiermee uitgebreid.
Het college stelt de nieuwe gemeenteraad voor om in te
stemmen met het voornemen tot oprichting van een
Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) De Langstraat.
Dongen, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk willen
nauw samenwerken in de gebiedspromotie van regio
De Langstraat.
Het college stemt in met een aanbestedingstraject voor
het optimaliseren van de gemeentelijke huisvesting.
Onze samenleving en de manier van werken verandert.
Het verbeteren van de inrichting van gemeentehuis
heeft toegevoegde waarde voor zowel de dienstverlening aan inwoners als de werkwijze van de
gemeentelijke organisatie. De gemeente Dongen zoekt
een marktpartij voor het maken van het voorlopig
ontwerp.
Het college stemt in met het in praktijk brengen van een
nieuwe vorm van inwonerparticipatie: Het beste idee
van Dongen. In 2017 heeft de gemeenteraad de nota
Inwonerparticipatie vastgesteld. Daarbij is afgesproken
om te komen tot nadere uitwerking van 'het beste idee
van Dongen'. Het eventueel benodigde budget zal
worden verwerkt in een van de toekomstige Beraps.
Richtinggevend wordt gedacht aan een bedrag van
€ 1,00 per inwoner. De raad wordt nader geïnformeerd
met een raadsinformatiebrief over deze en andere
ontwikkelingen op het gebied van inwonerparticipatie
sinds de vaststelling van de nota.
Het college heeft kennis genomen van de rapportage
'Huisvesting J.J. Anspach Dongen', opgesteld door de
RO groep. Daaruit blijkt een beperkt verschil tussen de
jaarlasten voor enerzijds nieuwbouw en anderzijds
renovatie van het 50-jaar oude gebouw. De
meerwaarde van nieuwbouw op de huidige locatie ten
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aanzien van de onderwijskwaliteit en
toekomstbestendigheid heeft het college doen besluiten
een voorkeur uit te spreken voor herhuisvesting van de
J.J. Anspachschool in de vorm van nieuwbouw, op
basis van een aantal voorwaarden.
Het schoolbestuur PCPO Midden-Brabant wordt
verzocht vervolgonderzoek te verrichten om tot volledig
inzicht te komen in de consequenties en voorwaarden
van nieuwbouw van de J.J. Anspachschool. De
gemeenteraad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
Het college heeft kennis genomen van de evaluatie van
Project Kinder Decemberpakket 2017. De
gemeenteraad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
Het college stemt in met het ontwerpbesluit voor de
sloop van het rijksmonument Waspikse Weg 8 in 's
Gravenmoer. Het pand begeeft zich in een zeer slechte
en bouwvallige staat. De eigenaar heeft een verzoek tot
sloop ingediend. De aanvrager, direct omwonenden, de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de welstandsen monumentencommissie en de Heemkundekring
"Des Graven Moer" worden schriftelijk op de hoogte
gebracht. Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd en
gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 6 maart 2018.
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