
Openbare besluitenlijst gemeenteraad Dongen
Raadsvergadering 6 juni 2019

Aanwezig: 
Volkspartij Dongen: 
mevrouw C.H.A.W. Blous- Verkooijen; mevrouw I.A.A. Jansen; de heer F.J.L. Klijs; mevrouw G.P. Kunst-van Suijlekom; mevrouw A.A.M. 
Nijman; de heer C.J. Zwaal; de heer R.J. Biesheuvel
PvdA:
de heer M.A.E. Montens (vanaf agendapunt 9); mevrouw E.C.M. van Boxtel-Pullens; De heer F.A. Dijck  
CDA: 
mevrouw A.M.L. van Eenennaam; de heer A.R.J. Vonk; de heer K.J.A. van Eersel
Dongense VVD: 
de heer P. Brooijmans; mevrouw A.M.A. Horsten; de heer P.P.J.C.P. Wens
D66: 
mevrouw M.E. Schouten; de heer J. de Jong;
Ouderenpartij voor Dongen: 
de heer M.T.J.J. van der Heijden; de heer J.A. Kennekens (vanaf agendapunt 6)

Afwezig met bericht van verhindering: 
Volkspartij Dongen: de heer F. Klijs en D66: de heer M.J. Baijens

Raadsvoorstel Samenvatting Besluit

Raadsvoorstel 70904: 
Ingekomen stukken en 
mededelingen

Voorstel voor de wijze van afdoening van ingekomen stukken aan de raad. 
Voor:  17
Tegen: 0

Motie vreemd Motie vreemd: Geen tariefsverhoging gemeenschappelijke regelingen

Verzoekt het college; 
In de Algemeen Besturen van alle Gemeenschappelijke Regelingen waaraan 
Dongen deelneemt  vanaf nu aan te dringen om geen tariefsverhoging door te 
voeren bij het opstellen van de kadernota 2020 en begroting 2021. 
Motie aangenomen: (V: 16 T: 2)
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Raadsvoorstel 68715: 
Verordening rechtspositie 
raads- en commissieleden 
gemeente Dongen 2019

De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Dongen 
2019 sluit aan op het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers en de aanverwante Rechtspositieregeling.

Voor:   19
Tegen: 0

Raadsvoorstel 67811: 
Archiefverordening 
gemeente Dongen 2019

De Archiefwet 1995 regelt de wijze waarop archiefbescheiden dienen te worden
beheerd. Volgens artikel 30 van de Archiefwet zijn gemeenten verplicht een 
archiefverordening over het archiefbeheer vast te stellen. De archiefverordening 
2015 is echter niet in lijn met de heersende wetgevingsleer, die als uitgangspunt
wordt gehanteerd.

Voor:   19
Tegen: 0

Raadsvoorstel 68294:
Veiligheidsregio Midden- 
en West-Brabant VRMWB 
meerjarenbeleidsplan 
2019-2023

De gemeenteraden van de betrokken gemeenten worden in de gelegenheid 
gesteld om voor 21 juni 2019 een zienswijze in te dienen op de 
meerjarenplannen van de VRMWB conform artikel 3a van de Wet op 
Veiligheidsregio's. Op basis van de ingediende zienswijzen stelt het AB van de 
VRMWB de meerjaren stukken met de eventuele aanpassingen definitief vast op
4 juli 2019.

Voor:   19
Tegen: 0

Raadsvoorstel 68632: 
Onderzoek 
Rekenkamercommissie 
Wmo

De onafhankelijke rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op Zand voert
onderzoeken uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van 
het gevoerde bestuur ter ondersteuning van de kaderstellende en controlerende 
rol van de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uit 
laten voeren naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en verzoekt 
de raad de aanbevelingen over te nemen.

Amendement:
Beslispunt 2 te wijzigen in:
2.  De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen:

a. het college de opdracht te geven tot doorontwikkeling van het WMO-
beleid met inbegrip van uitvoering van de handreiking van de 
rekenkamercommissie;

b. het college de opdracht te geven om een kwantitatieve en kwalitatieve 
WMO-effectmonitor te ontwikkelen op basis waarvan de gemeenteraad 
periodiek wordt geïnformeerd ten behoeve van kaderstelling en controle;

Voor:   19
Tegen: 0
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c. de voortgang van de uitvoering van de onder a en b genoemde 
opdrachten halfjaarlijks aan de gemeenteraad te doen toekomen voor het 
eerst op 1 december 2019;

Amendement verworpen. (V: 7 T: 12)

Raadsvoorstel 69218:
Global Goals - duurzame 
ontwikkelingsdoelen

Door alle landen in de VN zijn enkele jaren geleden zeventien Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen vastgesteld (global goals), welke ervoor moeten zorgen dat
de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Alle 
doelen hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het 
dagelijkse werk van gemeenten. De gemeente Dongen levert bij de uitvoering 
van haar takenpakket al aan veel doelen een bijdrage. Omdat we de doelen nog
meer expliciet willen gebruiken als leidraad bij het ontwikkelen van beleid willen 
we ons als gemeente aanmelden bij Global Goals.

Amendement:
2. Het college op te dragen de global goals te omarmen als leidraad bij het 
ontwikkelen van beleid en dit te verwerken in een standaard paragraaf in 
ieder raadsvoorstel.

Amendement verworpen: (V:4 T:15)

Voor:   19
Tegen:  0

Raadsvoorstel 67606:
Vaststellen 
Grondstoffenbeleidskader 
Dongen

In 2016 is het Rijksprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) gestart en 
richt zich op huishoudelijk afval. In de visie van de gemeente Dongen dient het 
gemeentelijk afvalbeleid in de komende jaren te worden gericht op een 
duurzaam inzamelsysteem voor grondstoffen en minder huishoudelijk afval.

Voor:   19
Tegen: 0

Raadsvoorstel 69284:
Omgevingsdienst Midden- 
en West-Brabant (OMWB) 
Ontwerpbegroting 2020 en 
voorlopige jaarstukken 
2018

De gemeente Dongen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te 
dienen op de Ontwerpbegroting 2020. De OMWB legt in de voorlopige 
Jaarstukken  verantwoording af over het jaar 2018.

Voor:   19
Tegen: 0

Dongen, 4 juli 2019
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Voorzitter, Griffier,

drs. M.C. Starmans- Gelijns C.M.S. Visser MSc
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