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Onderwerp

Besluit

Stichting Leergeld

Het college stemt in met aanpassing van de
samenwerkingsovereenkomst met Stichting
Leergeld West-Brabant (hulpverlening aan
kinderen). Vorig jaar heeft de gemeenteraad het
beleidsplan Dongen Samen Sterk Tegen Armoede
vastgesteld. Besloten is om vanaf 2018 de
gemeentelijke bijdrage aan Stichting Leergeld WestBrabant Oost te verhogen van € 17.500 naar
€ 35.0000. Leergeld gaat kindpakket.nl in Dongen
introduceren en onderhouden. Hiervoor wordt
jaarlijks een bedrag van € 5.500 beschikbaar
gesteld. Daartoe dient de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Dongen en
Stichting Leergeld aangepast te worden. In 2018
heeft Stichting Leergeld 74 gezinnen ondersteund.
Het gaat daarbij om 146 kinderen.
Het college stemt in met het te koop aanbieden van
drie bedrijfspercelen op bedrijventerrein Tichelrijt 2.
Het betreft percelen ter grootte van 5.500 m2, 2.085
m2 en 2.000 m2. Twee ondernemingen hebben
interesse getoond in bouwgrond aan de Nestel.
Het college heeft kennis genomen van de 1e
herijking van de deelbegroting Jeugdhulp 2019 regio
Hart van Brabant en legt deze voor aan de
gemeenteraad. Het college stelt voor een zienswijze
in te dienen bij het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant.
Het college heeft besloten het bouwheerschap voor
de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum (IKC)
Beljaart onder te brengen bij het schoolbestuur van
stichting Initia. De afspraken worden vastgelegd in
overeenkomst bouwheerschap IKC Beljaart, die nog
door het college moet worden vastgesteld. De
gemeenteraad ontvangt een raadsvoorstel om in te
stemmen met het voteren van het benodigde
investeringsvolume voor de realisatie van het IKC.
Daarbij gaan basisschool Heilig Hart, GGD Hart voor
Brabant (consultatiebureau) en de Tovertuin
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(aanbieder kinderopvang) gezamenlijk een
belangrijke impuls geven aan de samenwerking
rondom het kind. Deze samenwerking
heeft als doel om de ontwikkelkwaliteiten en
ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. De
nieuwbouw geeft goede mogelijkheden voor een
duurzaam gebouw dat voldoet aan de eisen van een
veilige, gezonde en frisse leeromgeving.
Het college stemt in met het opstarten van diverse
investeringsprojecten in de openbare ruimte en stelt
daarvoor kredieten beschikbaar. Het betreft
projecten die zijn opgenomen in de diverse
uitvoeringsprogramma's van bomen,
riolering en wegen. De aanbestedingsstukken
worden later per project aan het college voorgelegd.
Het college heeft besloten de voormalige leerlooierij
gevestigd aan de Heuvel 20 in Dongen aan te
wijzen als gemeentelijk monument. Dit is conform
het advies van het Monumentenhuis Brabant en de
Welstands- en Monumentencommissie van de
Gemeente Dongen. Het pand scoort hoog op
cultuurhistorische waarden, stedenbouwkundige
waarden en zeldzaamheid. Het verzoek tot
aanwijzing was ingediend door de bewoners van het
pand. Eerder was het pand door de gemeente al
opgenomen op de lijst van identiteitsbepalende
objecten in de gemeente Dongen.
Het college stemt in met het ter inzage leggen van
het ontwerpbestemmingsplan Brabantpark.
Wooncorporatie Casade wil de 47 woningen in het
Brabantpark slopen en 47 nieuwe woningen
bouwen, voor dezelfde doelgroep en in dezelfde
prijsklasse. Omdat de woningblokjes en de
woningplattegronden anders van opzet worden, past
de nieuwbouw niet binnen het vigerende
bestemmingsplan Zuid en West Dongen. Om
de ontwikkeling mogelijk te maken, is een
bestemmingsplan opgesteld. Casade organiseert
een informatieavond om het ontwerpbestemmingsplan en woningbouw toe te lichten
aan omwonenden.
Het college stelt een krediet beschikbaar voor het
vervangen van de riolering Sterrebos die in slechte
staat verkeert. In 2018 heeft, vooruitlopend op het
vervangen van de riolering, Brabant Water de
waterleiding vervangen. Bij de komende
werkzaamheden wordt de riolering vervangen en
wordt er een aparte regenwaterriolering bijgelegd.
Het college heeft een verzoek ontvangen van de
Goederenbank De Baronie om over te gaan tot een
regionale exploitatiesubsidie. Dit blijkt juridisch niet
mogelijk. Het initiatief van de Goederenbank wordt
gewaardeerd door middel van een projectsubsidie
van maximaal € 7.400 per jaar, conform begroting.
Goederenbank De Baronie uit Oosterhout heeft een
werkgebied in vier gemeenten, namelijk Dongen,
Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout.
Het college heeft besloten tot vaststelling van
de regionale visie die is voortgekomen uit de
tweedaagse conferentie sociaal domein van de

regio Hart van Brabant. Aan de bijeenkomst namen
deel wethouders, managers en beleidsambtenaren
van de regio Hart van Brabant. De visie gaat uit van
verdere transformatie in het sociaal domein en heeft
als doel om in de gemeenten die deel uitmaken van
de regio Hart van Brabant (zoals Dongen) te komen
tot een meer bureaucratievrije aanpak van
huishoudens met complexe problematiek. Op die
manier kan de klant beter worden geholpen en kan
meer worden gedaan met het voor het sociaal
domein beschikbaar gestelde geld.
Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 12 maart 2019.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

