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Subsidieregeling
Ondersteuning controle
coronatoegangsbewijzen

Het kabinet heeft middelen vrijgemaakt om bij te
dragen in de kosten die ondernemers, instellingen en
verenigingen hebben gemaakt voor het controleren
van het coronatoegangsbewijs (CTB) in de periode
van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. Deze
middelen zijn bedoeld voor ondernemers in de CTBplichtige sectoren, voor wie toegangscontrole een
extra taak is geweest, en waar voor de coronacrisis
geen toegangsbewijs nodig was om binnen te komen.
De middelen heeft het kabinet zodanig verdeeld onder
gemeenten dat lokaal maatwerk richting de
ondernemers mogelijk is. Met het vaststellen van de
Subsidieregeling Ondersteuning controle
coronatoegangsbewijzen gemeente Dongen 2022
wordt daar invulling aan gegeven.

Voornemen tot verkoop grond
nabij Middellaan 25

Nassau Property Development IV B.V. heeft
afgelopen jaar het kantoorgebouw met bijbehorend
perceel aan Middellaan 25 te Dongen aangekocht.
Deze nieuwe eigenaar is daarbij voornemens om het
kantoorgebouw te transformeren naar woningen.
Grenzend aan het terrein ligt een strook grond die
eigendom is van de gemeente. Deze strook is
ingericht als parkeerterrein en werd door de vorige
gebruiker van het kantoorgebouw gehuurd. De nieuwe
eigenaar wenst deze grond in eigendom te verwerven,
zodat het terrein bij één eigenaar in handen komt.
Aan de orde is het voornemen tot verkoop. Dit
voornemen wordt bekend gemaakt in de
gemeentelijke Informatiekrant. Indien er binnen drie
weken na publicatie van het hiervoor genoemde
voornemen geen bedenkingen op het voornemen
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worden ontvangen, kan de koopovereenkomst worden
gesloten.
Inrichting poortwachtersfunctie
ernstige dyslexiezorg

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten in het kader van
de Jeugdwet verantwoordelijk voor de inkoop van zorg
voor kinderen met ernstige én enkelvoudige
dyslexiezorg (EED). Per 1 januari 2022 is dit gewijzigd
in ernstige dyslexiezorg (ED). In veel gemeenten is
voor een juiste beoordeling of een leerling in
aanmerking komt voor het vaststellen van de
diagnose ‘ED’ een poortwachtersfunctie ingericht. Het
Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o. vervult
vanaf 2015 de poortwachtersfunctie voor tien
gemeenten, waaronder Dongen Dit is niet formeel
vastgelegd. Daarnaast was bij een deel van de
aangesloten gemeenten sprake van een stijging in
aantal ED’s en daarmee behoefte aan
doorontwikkeling in het beleid rondom ED. Ook is er
vanaf 1 januari 2022 een nieuw protocol rondom
dyslexiezorg. Dit alles vraagt om een besluit over de
samenwerking, het protocol en de financiële
verdeelsleutel tussen de tien gemeenten.
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