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Gladheidsbestrijding 2022-2023

Volgens de Wegenwet en de Wegenverkeerswet ligt
de zorgplicht voor de wegen bij de wegbeheerder,
waaronder in veel gevallen de gemeente. De
wetgever heeft daarbij bepaald dat de wegbeheerder
al het redelijke moet doen om gevaar voor de
weggebruiker te voorkomen, te beperken of op te
heffen. Jaarlijks dient het college daarom voor het
eerstvolgende winterseizoen een
gladheidsbestrijdingsplan vast te stellen. Na afloop
van het winterseizoen 2021-2022 is het plan
besproken en waar nodig gewijzigd. Daarnaast wordt
komend seizoen de overstap gemaakt van droog naar
nat strooien. Waar dit invloed heeft op het
gladheidsbestrijdingsplan is dit aangepast.
het plan voor de komende winter ligt ter vaststelling
voor.

Aanschaf bus buitendienst

Voorgesteld wordt in te stemmen met de aankoop van
een transportmiddel voor serviceteam West 1 en 2
van de buitendienst.

Regio afspraken
omgevingstafel

Door de regionale werkgroep omgevingstafel is
gewerkt aan proces- en samenwerkingsafspraken
over de omgevingstafel. De concepten vanuit de
regionale werkgroep omgevingstafel vormen de basis
voor de uitwerking van interne processen en de
organisatorische randvoorwaarden bij gemeenten en
ketenpartners. Het voorliggende stuk zorgt voor
eenduidige afspraken met ketenpartners en (het
merendeel van) de gemeenten in Midden- en WestBrabant. Voor de gemeente Dongen is het
afsprakenkader goed bruikbaar. De afspraken worden
verder uitgewerkt en getoetst in de praktijk.
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de afspraken.

Nieuwe lening

Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting de
liquiditeitsbehoefte in kaart gebracht. Hierin worden
alle investeringsuitgaven, aflossingen op leningen en
inkomsten uit grondverkopen verwerkt. In 2023 is er
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een aanzienlijke behoefte aan liquide middelen. Dit
heeft als voornaamste oorzaak dat er wordt gestart
met het bouwen van IKC Beljaart, IKC Anspach en
IKC ’s Gravenmoer.
Voorgesteld wordt in te stemmen met aangaan van de
benodigde lening.
College aanwijzingsaanvraag
lokale publieke media-instelling

Half februari 2022 heeft het Commissariaat voor de
Media de gemeente geïnformeerd over de
openstelling van de procedure tot aanwijzing van een
lokale publieke media-instelling voor de gemeente
Dongen. Het gaat om een aanwijzing voor een
vijfjarige periode vanaf 10 februari 2023. Op deze
openstelling heeft het Commissariaat voor de Media
een aanwijzingsaanvraag ontvangen van Maasstad
Omroepstichting Waalwijk (Langstraat Media). Deze
aanvraag van Maasstad Omroepstichting Waalwijk
heeft ook betrekking op de gemeenten Loon op Zand
en Waalwijk. Aan de orde is de vraag van het
Commissariaat voor de Media aan de gemeenteraad
van Dongen om een advies uit te brengen of de
aanvragende partij voldoet aan de eisen om voor
aanwijzing als lokale publieke media-instelling in
aanmerking te komen. Daartoe ligt een raadsvoorstel
ter vaststelling voor.

Deelname regionaal
ontwikkelbedrijf REKS

Op 1 juli 2021 is het Regionale Energie- en
Klimaatstrategie (REKS)-bod 1.0 aangeboden aan het
rijk. Alle gemeenten in Hart van Brabant, de provincie
en de waterschappen in de regio hebben ingestemd
met dit bod. In de REKS zijn o.a. voorstellen
opgenomen voor het ontwikkelen van energiehubs
waarin duurzame elektriciteit wordt opgewekt en er
zijn voorstellen gedaan voor klimaatadaptatie. In de
REKS is geconstateerd dat de regio een belangrijke
verantwoordelijkheid heeft om tot uitvoering van de
REKS-plannen te komen. Er zijn daarom in de REKS
voorstellen gedaan om een Publiek Ontwikkelbedrijf
(voor het ontwikkelen van energiehubs) en een
Regionaal Klimaatfonds (voor het financieel
ondersteunen van klimaatadaptatie-projecten) op te
richten. Met uitzondering van de gemeente Waalwijk,
hebben de samenwerkende gemeenten in Hart van
Brabant en de provincie Noord-Brabant in december
2021 de intentie uit gesproken om deel te gaan
nemen aan het Publiek Ontwikkelbedrijf en het
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Regionaal Klimaatfonds. Gemeente Tilburg heeft
hierin het voortouw genomen. Op 7 februari 2022
heeft de raad van Tilburg ingestemd met de oprichting
van het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf REKS. Nu
is het aan de overige gemeenten in Hart van Brabant
en de provincie om een besluit te nemen om ook in te
stappen in dit Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV en
daarmee ook deel te nemen aan het Regionaal
Klimaatfonds, dat hieraan gekoppeld is. De raad dient
in de gelegenheid te worden gesteld om zienswijzen
en bedenkingen in te dienen. Om deel te kunnen
nemen dient de raad ook krediet beschikbaar te
stellen. Daartoe ligt een raadsvoorstel ter vaststelling
voor.
Eindrapportage Cultuurhuis De
Cammeleur (Galan Groep)

Op 20 oktober heeft het college er kennis van
genomen dat de Cammeleurpartners hun commitment
hebben uitgesproken ten aanzien van de door
Galangroep aanbevolen oplossingsrichting. Op dat
moment heeft het college een standpunt ingenomen.
Dit standpunt ligt ter formele bekrachtiging voor. Het
college wordt geadviseerd om het eerder ingenomen
voorlopig standpunt te bevestigen en daarmee de
oplossingsrichting te onderschrijven. Verder om te
besluiten om samen met de Cammeleurpartners over
te gaan tot uitwerking en implementatie van de
oplossingsrichting. Een conceptplan voor de
uitwerking en implementatie zal t.z.t. met een
raadsinformatiebrief (voor de raadsvergadering van 15
december 2022) voorgelegd worden.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

