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Raadsvoorstel
Stichting Risicobeheer
Veiligheidsregio's

Het college vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van
de oprichting van de Stichting Risicobeheer
Veiligheidsregio’s. Hiertoe is recent een principebesluit
genomen door het Veiligheidsberaad. Dit overlegorgaan
bestaat uit de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s in
Nederland. De nieuwe stichting heeft diverse collectieve
doelstellingen, zoals het adviseren van veiligheidsregio’s op
risicobeheer rondom ongevallen en schade, het oprichten
van een waarborgfonds, het centraal inkopen van
verzekeringen voor de veiligheidsregio’s en het aangaan
van strategische samenwerkingsverbanden zoals met
VNG. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant is bevoegd te beslissen tot het
oprichten van de stichting. Het besluit kan worden
genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten
in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen
kenbaar te maken.

Inkoop voorzieningen
inburgering

Het college stemt in met de inkoop van een aantal wettelijk
verplichte inburgeringsvoorzieningen. Per 1 januari 2022 is
de nieuwe wet inburgering van kracht. Inburgeraars die
vanaf die datum een verblijfsvergunning krijgen, vallen
onder deze wet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het
doen van een persoonlijk inburgeringsaanbod aan iedere
vergunninghouder die zich in de gemeente vestigt en voor
de kwaliteit van het inburgeringsaanbod. De gemeente
Dongen sluit voor diverse leerroutes en taaltrajecten
contracten af met WerkvloerTaal, Refugee Team, ROC
Tilburg en Tilburg University.

Coronasteunpakket
Eagle Shelter

Het college heeft besloten Eagle Shelter extra financiële
middelen te verlenen voor uitvoering van een
coronasteunpakket voor kwetsbare mensen in onze lokale
samenleving. Nu de coronamaatregelen blijven duren,
worden de sociale en mentale gevolgen voor mensen ook
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groter. Het kabinet heeft daarom incidentele middelen
beschikbaar gesteld om extra steun te kunnen verlenen en
vraagt aan gemeenten om hier invulling en uitvoering aan
te geven. Recent heeft het college aan Eagle Shelter
gevraagd om met een lokaal plan van aanpak te komen
waarbij ook lokale samenwerkingspartners worden
betrokken. Vanuit de rijksmiddelen wordt nu een extra
bedrag beschikbaar gesteld voor de uitvoering hiervan.
Actualisatie van het
Het college heeft kennis genomen van de recente inspectie
gebouwenbeheerssysteem van de gemeentelijke gebouwen. Op basis hiervan is het
gebouwenbeheerssysteem geactualiseerd voor de periode
2022 – 2025. Er is rekening gehouden met zowel de korteals de middellange termijnverwachting voor het beheer en
onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Hieruit
voortvloeiende kredietvoorstellen worden nog aan het
college ter goedkeuring voorgelegd.
Vervanging van ICTvoorziening voor de
gemeentelijke organisatie

Het college legt de gemeenteraad een voorstel voor om
een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van
een ICT-voorziening voor de gemeentelijke organisatie.
Het zogenoemde zaaksysteem bevat alle digitale
documenten van de gemeente en vormt daarmee het
digitaal archief en is van wezenlijk belang voor een
adequate informatiehuishouding van de gemeente.

