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Gladheidsbestrijding
2022-2023

Het college stemt in met het gladheidsbestrijdingsplan 20222023 vastgesteld. Het plan van winterseizoen 2021-2022 is
geëvalueerd en waar nodig aangepast voor 2022-2023. De
gemeente maakt komend seizoen de overstap van droog
strooien naar nat strooien. Bij nat strooien wordt gebruik
gemaakt van een mengsel van droogzout en pekel. Dit
mengsel hecht beter op het wegoppervlak en de werking is
hierdoor sneller. Het waait niet makkelijk van de weg.

Aanschaf bus
buitendienst

Het college stemt in met de aankoop van een
transportmiddel voor serviceteam West 1 en 2 van de
buitendienst.

Regio afspraken
omgevingstafel

Het college neemt kennis van de adviesnota omgevingswet
– regio afspraken omgevingstafel. Door de regionale
werkgroep omgevingstafel is gewerkt aan proces- en
samenwerkingsafspraken over de omgevingstafel. Deze
vormen de basis voor de uitwerking van interne processen
en de organisatorische randvoorwaarden bij gemeenten en
ketenpartners. Voor de gemeente Dongen is het
afsprakenkader goed bruikbaar. De afspraken worden
verder uitgewerkt en getoetst in de praktijk.

Nieuwe lening

Het college stemt in met het aangaan van een lineaire
lening met een looptijd van 50 jaar met een opnamedatum
in 2023. 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 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.

College
aanwijzingsaanvraag
lokale publieke mediainstelling

Het college stemt in met het raadsvoorstel advies
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
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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. Het college legt dit
raadsvoorstel voor aan de gemeenteraad.
Deelname regionaal
ontwikkelbedrijf REKS

Het college stemt in met het ontwerpbesluit om deel te
nemen aan de besloten vennootschap “Publiek
Ontwikkelbedrijf REKS BV” en het bijbehorende
raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. 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 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 wordt in de gelegenheid gesteld om
zienswijzen en bedenkingen in te dienen. Om deel te
kunnen nemen dient de raad krediet beschikbaar te stellen.

Eindrapportage
Cultuurhuis De
Cammeleur

Het college heeft besloten om samen met de Cammeleurpartners over te gaan tot uitwerking en implementatie van
de oplossingsrichting voor cultuurhuis De Cammeleur, zoals
aanbevolen in het onderzoeksrapport van de Galan Groep.
Het college concludeert na gesprekken dat de Cammeleurpartners achter de aanbevolen oplossingsrichting staan.
Vóór de raadsvergadering van 15 december 2022 zal de
raad een raadsinformatiebrief met daarbij het op te stellen
conceptplan voor de uitwerking en implementatie ter
kennisname ontvangen.

Huurtarieven 2023
gemeentelijke
sportaccommodaties

Het college stemt er mee in de huurtarieven voor de
gemeentelijke sportaccommodaties voor 2023 te verhogen
conform de indexering van het CBS van 5,2%. De tarieven
worden jaarlijks aangepast met het prijsindexcijfer dat in de
gemeentelijke begroting uniform wordt toegepast voor
huren, pachten, sporttarieven en dergelijke. De betreffende
verenigingen en Binnensportaccommodaties Dongen (BSA /
De Vennen) worden hiervan schriftelijk op de hoogte
gesteld.
In de brief wordt aan de verenigingen gevraagd om een
beeld te geven van de impact van de stijgende kosten en de
energiecrisis op de eigen sportvereniging. De verenigingen
ontvangen hiertoe een vragenlijst. Daarbij kan worden
aangegeven wat de impact is, welke maatregelen worden
genomen, welke impact het heeft en of de verenging hulp
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nodig heeft. De landelijke sportkoepels zijn in gesprek met
het ministerie over de stijgende energiekosten voor de
sport. In november wordt meer informatie verwacht over de
wijze van ondersteuning voor sportverenigingen en
sportaccommodaties die door stijgende energielasten in de
problemen komen.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

