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Beleidsregel voor 
Verkiezingsreclame gemeente 
Dongen 2023 

Gelet op de aanstaande verkiezingen in maart 2023 
bestaat er behoefte om beleid te (her)formuleren ten 
aanzien van het aanbrengen van verkiezingsreclame. 
In de tijd van verkiezingscampagnes is het wenselijk 
verkiezingsborden toe te staan en voldoende reële 
mogelijkheden te bieden om uiting te kunnen geven 
aan politieke standpunten van deelnemende partijen. 
Daarnaast verdienen aspecten als het (private) belang 
van grondeigenaren en het belang van een veilige 
omgeving eveneens de aandacht. Deze beleidsregel 
strekt zich tot doel duidelijkheid te creëren en biedt de 
gelegenheid tot handhaving over te gaan wanneer 
veiligheid in het geding kan komen. De mogelijkheden 
om campagne te voeren worden verruimd (mede gelet 
op de lage opkomst van de verkiezingen in 2022) 
terwijl de plichten die de gemeente als wegbeheerder 
moet vervullen ten aanzien van veiligheid en 
bruikbaarheid worden geëxpliciteerd. 
Campagnevoerders worden geacht kennis te nemen 
van deze beleidsregel en dienen behoorlijk om te 
gaan met de ruimte die deze beleidsregel biedt. 

Regeling reiskostenvergoeding De Cao gemeenten bevat de verplichting voor 
gemeenten om een regeling voor zakelijke reis- en 
verblijfkosten te hebben en biedt de mogelijkheid om 
reiskosten woon-werk te vergoeden. De gemeente 
Dongen heeft wel een regeling zakelijke reis- en 
verblijfkosten uit 2020, maar vergoedt geen reiskosten 
woon-werkverkeer. Gemeente Dongen wil een 
aantrekkelijke werkgever zijn. Goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden kunnen hierbij ondersteunend 
zijn. De geactualiseerde Regeling zakelijke reis- en 
verblijfkosten voorziet hierin. 

Subsidie stichting DonckHuys Op basis van de subsidieverordening 2017 van de 
gemeente Dongen moeten gesubsidieerde partijen 
vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop 
de subsidie betrekking heeft bij het college rekening 
en verantwoording afleggen over de gesubsidieerde 
activiteiten. Tijdig ontvingen wij van Stichting 
DonckHuys de jaarstukken 2020 en 2021. Aan de 
orde is nu de vaststelling van de subsidie 2020 en 
2021 aan Stichting DonckHuys. Daarnaast heeft 
Stichting DonckHuys voor 2022 een voorlopige 
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subsidie ontvangen, zodat de bevoorschotting op 
gestart kon worden. Aan de orde is nu de definitieve 
subsidieverlening 2022 aan Stichting DonckHuys. Tot 
slot is aan de orde de voorlopige subsidie 2023 aan 
Stichting DonckHuys. 

 

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162 


