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Verlenging
combinatiefuncties

Het college stemt in met het voortzetten van het huidige
project combinatiefuncties tot en met juli 2023. Sinds 2016
maakt Gemeente Dongen gebruik van de inzet van de
regeling voor combinatiefunctionarissen. De huidige
rijksregeling loopt t/m december 2022 en tot die tijd zijn de
afspraken met de aanbieders en afnemers vastgelegd. Het
Rijk heeft bevestigd dat de regeling een vervolg krijgt in de
periode 2023 – 2026. Vooralsnog worden de huidige
middelen door het Rijk doorgezet. Doordat de definitieve
informatie pas laat in het najaar van 2022 beschikbaar komt
is het onhaalbaar om het project combinatiefuncties vanaf
januari 2023 volgens de nieuwe regeling in te laten gaan.
Daarnaast lopen de afspraken voor met name het
bewegingsonderwijs per schooljaar. Schooldirecties hebben
in juli 2022 al aangegeven dat het rooster- en
begrotingstechnisch heel lastig is dat er onduidelijkheid is
over de voortgang van het project. Daarom wordt het project,
op basis van de huidige regeling, voortgezet tot en met juli
2023 (einde schooljaar).

Naamgeving
ontwikkellocatie
Noorderlaan

Het college heeft besloten aan de nieuwbouwontwikkeling
aan de Noorderlaan een projectnaam te geven. Om los te
komen van de openbare ruimtenaam Noorderlaan, is het
wenselijk om een andere naam voor het project te gaan
gebruiken. De klankbordgroep, projectgroep,
Heemkundekring en straatnaamcommissie zijn gevraagd om
input te leveren voor een naam. Er is door het college
gekozen voor de naam Noorderbunder. Het gebied werd
vroeger de dertig buynderen genoemd.

Voortgangsrapportage
Omgevingswet over 2e
kwartaal 2022

Het college stemt in met de voortgangsrapportage
Omgevingswet over het 2e kwartaal 2022. Voor de lokale
voortgang van de implementatie van de Omgevingswet wordt
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elk kwartaal een voortgangsrapportage voor de
gemeenteraad opgesteld. De rapportage blikt terug: wat is er
gedaan maar laat ook zien wat er nog moet gebeuren. De
raadswerkgroep ontvangt de voortgangsrapportage ook.
Woonrijp maken
Openbare ruimte
Beljaart Fase 5

Het college stelt een krediet ad. € 621.000 beschikbaar voor
het woonrijp maken van de openbare ruimte in woonwijk
Beljaart Fase 5. De woningbouw van de woningen in fase 5 is
vorig jaar begonnen. De oplevering van de eerste woningen
heeft binnenkort plaats. De komende maanden worden
aansluitend de andere woningen opgeleverd. De openbare
ruimte zal hierna ingericht worden. In het najaar wordt
hiermee begonnen.

Verbod lachgasgebruik
Dongepark

Het college heeft op basis van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) besloten om het Dongepark aan te wijzen
als gebied waar het verboden is lachgas recreatief als
roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te
verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of
stoffen bij zich te hebben. Op 4 juli 2022 heeft de
gemeenteraad ingestemd met vaststelling van de APV. De
APV verbiedt het oneigenlijk gebruik van lachgas voor zover
dat gepaard gaat met verstoring van de openbare orde,
nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat of
anderszins hinder tot gevolg heeft. Het college kan openbare
plaatsen aanwijzen waar lachgasgebruik, het verrichten van
voorbereidingen daartoe en het bij zich hebben van
hulpmiddelen voor dat gebruik verboden zijn. Het college
heeft eerder verschillende openbare plaatsen aangewezen
waar dat verbod geldt. Het Dongepark was nog niet als
zodanig aangewezen. Er zijn echter signalen binnengekomen
waaruit blijkt dat ook in het Dongepark overlast wordt
ervaren, waarbij het gebruik van lachgas een rol speelt.

Raadsvoorstel notitie
contouren Dorpsteam

Het college stemt in met de notitie contouren Dorpsteam en
legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De
transformatie binnen het sociaal domein is in 2015 ingezet. Er
zijn destijds keuzes omtrent de positionering en inrichting van
de lokale toegang gemaakt. De lokale toegang heeft in 2017
met de opening van de Entree vorm gekregen. Na drie jaar
heeft er een evaluatie plaats gehad. De gemeenteraad heeft
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in februari 2021 het college de opdracht gegeven tot het
verder onderzoeken en uitwerken van een Dorpsteam, en
verzocht om met een voorstel te komen. Daarna is met lokale
samenwerkingspartners een contourennotitie Dorpsteam
uitgewerkt. Deze bevat de kaders voor de invulling van het
dorpsteam.
Raadsvoorstel
delegatiebesluit
Omgevingswet

Het college stemt in met het voorstel dat is opgesteld voor het
delegatiebesluit met betrekking tot de Omgevingswet en legt
dit ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Met het
delegatiebesluit krijgt het college een aantal bevoegdheden.
Hiermee wordt voorkomen dat procedures langer gaan duren
dan noodzakelijk. Het delegatiebesluit is besproken in de
raadswerkgroep.

Uitwerking nieuwe
beheerverordening
begraafplaats

Het college heeft kennis genomen van de uitwerking nieuwe
beheerverordening begraafplaats en legt deze voor aan de
gemeenteraad. Eind 2021 heeft het college besloten om
delen van de begraafplaats De Kremer aan te wijzen voor
natuurlijk begraven, luxe begraven en het begraven van
doodgeboren en niet levensvatbare kinderen. De regels voor
deze nieuwe categorieën zijn opgenomen in de nieuwe
beheerverordening en het uitvoeringsbesluit voor de
gemeentelijke begraafplaats De Kremer. Tevens zijn er
tarieven opgenomen op de heffing en invordering van
lijkbezorgingsrechten. Alle documenten hebben een update
om inzichten die werkenderwijs zijn ontstaan te verwerken.

Raadsvoorstel
beleidskader
huisvesting
arbeidsmigranten

Het college stemt in met het raadsvoorstel beleidskader
huisvesting arbeidsmigranten en legt dit ter vaststelling voor
aan de gemeenteraad. Sinds 2018 kent de gemeente
Dongen een specifiek beleid voor het huisvesten van hier
tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten. In 2020 is het beleid
geëvalueerd en zijn mogelijke richtingen voor een herijking
van beleid vastgelegd in een evaluatierapport. De
gemeenteraad heeft het rapport eind 2020 voor kennisgeving
aangenomen. Medio 2021 is de raad geïnformeerd over het
vervolgproces om te komen tot een nieuw / geactualiseerd
beleidskader. Naast de uitkomsten van de evaluatie zijn in
het herziene kader meer recente ontwikkelingen
meegenomen, zoals de ervaringen met het huisvesten van
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arbeidsmigranten in de locatie Glorieux, het vastgesteld
regionale afsprakenkader en de ervaringen uit het project
‘Veilig Wonen Dongen’. Het beleidskader kan nu worden
voorgelegd aan de raad.
Begrotingswijzing
Belastingsamenwerking
West-Brabant

Het college heeft kennis genomen van de eerste
begrotingswijziging 2022 van de Belastingsamenwerking
West-Brabant (BWB). Daarin zijn de resultaten over de eerste
vier maanden van het begrotingsjaar 2022 opgemaakt. De
voorliggende begrotingswijziging leidt tot een verhoging van
de begroting van de BWB en daarmee tot een verhoging van
de deelnemersbijdrage voor Dongen van € 51.300.
Op grond van de bepalingen in de Gemeenschappelijke
regeling BWB dient een zienswijze procedure te worden
toegepast. Het college stelt de gemeenteraad voor om geen
zienswijze in te dienen en tevens wordt de raad gevraagd om
het college toestemming te verlenen de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling te ondertekenen om de
toetreding om de toetreding van Loon op Zand mogelijk te
maken. Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Loon op Zand heeft het verzoek gedaan om per 1
januari 2023 toe te treden tot de BWB.
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