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Actieprogramma Eén
tegen Eenzaamheid

Het college stemt in met aansluiting bij het landelijke
actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid. Dit programma
wordt geïnitieerd vanuit het ministerie van VWS. Dongen sluit
aan bij een groeiend netwerk van ruim 250 gemeenten.

Samenwerking
Villa Gardiaan

Het college stemt in met het verzoek van Villa Gardiaan om
af te zien van de samenwerking zoals die eerder is
afgesproken. De woonvoorziening aan de Schoolstraat biedt
zorg en ondersteuning aan dementerende ouderen op basis
van een Volledig Pakket Thuis, een constructie die
gefinancierd wordt vanuit de Wlz en de ZvW. De bewoners
kunnen wettelijk gezien aanspraak maken op bepaalde Wmovoorzieningen. In 2021 zijn er met de gemeente afspraken
gemaakt om een voorzieningenpool bij Villa Gardiaan in te
richten. Het plan was dat alle bewoners daarvan gebruik
zouden kunnen maken. Daardoor zouden individuele
voorzieningen/ aanvragen niet meer noodzakelijk zijn. De
kosten hiervan zouden op 50/50-basis verdeeld worden
tussen Villa Gardiaan en de gemeente Dongen. De
collectieve voorzieningen zijn in 2021 door Villa Gardiaan zelf
aangeschaft (zonder gemeentelijke bijdrage). Villa Gardiaan
geeft aan dat dit voldoende is voor de komende tijd. Er zal
geen (nieuwe) vraag zal komen voor collectieve
voorzieningen. Wat blijft qua aanvragen zijn individuele
(maatwerk)voorzieningen. In de uitvoering blijkt dat deze niet
opgevangen kunnen worden door nieuwe of andere
collectieve voorzieningen omdat de voorzieningen aan
specifieke cliënten zijn aangepast.

Rapportage
De Cammeleur

Het college heeft kennis genomen van de rapportage
‘Cultuurhuis De Cammeleur – Versterking cultuurfunctie door
nieuwe samenwerking’ van de GalanGroep. De rapportage
wordt gedeeld en daarna besproken met de besturen van de
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betrokken Cammeleurpartners. Aan de besturen wordt
gevraagd een standpunt in te nemen. Een gemeentelijk
standpunt volgt nadat van de partners een formele
bestuurlijke reactie is ontvangen op de rapportage. De raad
ontvangt een raadsinformatiebrief, met als bijlage de
rapportage.
Raadsvoorstel
erfgoedverordening
Gemeente Dongen 2023

Het college stemt in met de erfgoedverordening Gemeente
Dongen 2023 en legt deze ter vaststelling voor aan de
gemeenteraad. Met ingang van 1 januari 2023 moet de
erfgoedverordening technisch zijn aangepast aan de
Omgevingswet. Wettelijke grondslagen en formele
verwijzingen moeten worden geactualiseerd. Hierbij is
aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed (coalitieakkoord). De
erfgoedverordening sluit hierbij aan.

Raadsvoorstel
voortgangsrapportage
grondexploitatie 2023

Het college stemt in met de voortgangsrapportage
grondexploitatie 2023 (1) en legt deze ter vaststelling voor
aan de gemeenteraad. Voor de bijlagen van de rapportage
wordt geheimhouding opgelegd, op grond van artikel 55, lid 1
van de Gemeentewet. De raad wordt voorgesteld deze
geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3
van de Gemeentewet.

Raadsvoorstel
participatie
Omgevingswet

Het college stemt in met het aanwijzen van categorieën van
gevallen waar participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten verplicht is en legt dit ter vaststelling voor aan
de gemeenteraad. Op de 1 januari 2023 treedt volgens
planning de Omgevingswet in werking. Er komen nieuwe
kerninstrumenten zoals de Omgevingsvisie, programma’s en
het Omgevingsplan. Daarnaast wordt er een Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Deze nieuwe instrumenten
vragen een andere benaderingswijze en een andere manier
van werken. De participatiefolder ‘De Dongense
Omgevingsdialoog’ biedt initiatiefnemers handvatten om vorm
te geven aan de participatie.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

