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Meerkostenregeling
Wmo

Het college heeft besloten tot vaststelling van de
meerkostenregeling Wmo. Het budgetplafond voor Wmo
begeleiding bedraagt € 19.644,- en voor Wmo huishoudelijke
hulp en hulpmiddelen € 13.096,-. De budgetplafonds zijn
gebaseerd op de budgetten die gemeenten van het Rijk
hebben ontvangen op het gebied van meerkosten.

Uitvoering van motie
menstruatie armoede

Het college heeft besloten een overeenkomst aan te gaan
met het Armoedefonds voor het leveren van
menstruatieproducten. Dit is voor de duur van één jaar met
mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst. Het
Armoedefonds ontvangt hiervoor een bijdrage van € 6.000.
Namens de gemeente zorgt Eagle Shelter voor de
coördinatie en verspreiding van de menstruatieproducten.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie ‘menstruatie
armoede’ die de raad heeft aangenomen bij de behandeling
van de begroting. De raad wordt nader geïnformeerd via de
raadsinformatiebrief sociaal domein.

Aanbesteding
projectleiderschap
REKS

Het college stemt ermee in dat de gemeente Dongen een
enkelvoudige onderhandse aanbesteding uitvoert voor het
regionaal projectleiderschap Regionale Energie- en
Klimaatstrategie (REKS) in de regio Hart van Brabant. De
afgelopen jaren zijn ten behoeve van het REKS-proces
projectleidersuren ingehuurd bij Rebel Group. Deze
samenwerking wordt met een nieuwe periode voortgezet om
reden van voortgang en continuïteit.

Aanwenden
bestemmingsreserve
coronamiddelen

Het college besluit met het door de raad verleende mandaat
tot gedeeltelijke aanwending van de middelen uit de
bestemmingsreserve coronamiddelen voor extra
uitvoeringscapaciteit, onder meer om de toename in het
aantal schuldhulpverleningsvragen te kunnen ondervangen.

Raadsvoorstel
APV 2022

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met een
wijziging van de Algemene Plaatselijk Verordening (APV). De
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APV 2022 wordt voorgelegd in een raadsvoorstel. De APV
geeft het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeester op grond van verschillende bepalingen in de
APV de mogelijkheid tot het verlenen van maatwerk. Zo
kunnen bijvoorbeeld gebieden worden aangewezen waar
verboden of geboden al dan niet gelden.
Raadsvoorstel
bestemmingsplan
Danielsweg

Het college stemt in met het voorstel tot vaststelling van het
bestemmingsplan Danielsweg en legt dit voor aan de
gemeenteraad. Van 28 januari 2022 tot en met 10 maart
2022 lag het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage. Het
plan voorziet in de het juridisch-planologisch mogelijk maken
dat deze grond kan worden uitgegeven ten behoeve van de
ontwikkeling van Tichelrijt III. Er zijn geen zienswijzen
ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. De raad dient nu
te beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

