
Openbare besluitenlijst gemeenteraad Dongen
Raadsvergadering 16 en 17 april 2020

Aanwezig: 
Volkspartij Dongen: 
mevrouw C.H.A.W. Blous- Verkooijen; de heer F.J.L. Klijs; mevrouw G.P. Kunst-van Suijlekom; de heer C.J. Zwaal; de heer R.J. Biesheuvel; 
mevrouw A.A.M. Nijman
PvdA:
de heer M.A.E. Montens; De heer F.A. Dijck; 
CDA: 
mevrouw A.M.L. van Eenennaam (vanaf 17.15 uur) ; de heer A.R.J. Vonk; 
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; mevrouw H.S.M. Jespers -van Dongen
Ouderenpartij voor Dongen: 
de heer M.T.J.J. van der Heijden; de heer J.A. Kennekens

Afwezig met bericht van verhindering: 
de heer K.J.A. van Eersel, 

mevrouw I.A.A. Jansen;

De heer M. IJpelaar

Raadsvoorstel Samenvatting Besluit

Raadsvoorstel 82571 
vaststellen lijst ingekomen 
stukken

Aan de raad wordt voorgesteld om de ingekomen stukken in de periode tussen 16-01-
2020   en 28-02-2020 vast te stellen.

Voor: 18
Tegen: 0

Raadsvoorstel 84829 
vaststellen lijst ingekomen 
stukken

Aan de raad wordt voorgesteld om de ingekomen stukken in de periode tussen 28-02-
2020 en 03-04-02-2020 vast te stellen.

LIS-lijst 233 Actie 500 vluchtelingenkinderen uit Griekenland
De vraag van D66 welke raadsleden de oproep om 500 vluchtelingenkinderen op te 

Voor: 18
Tegen: 0
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nemen steunen, eindigt in een 9/9 stemverhouding. Het onderwerp wordt de 
eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering (28 mei 2020) opnieuw besproken.

Raadsvoorstel 82569 
vaststellen toezeggingenlijst 
en lijst aangenomen moties 

Aan de raad wordt voorgesteld om de toezeggingenlijst tot en met 03-04-2020  alsmede 
de lijst van aangenomen moties tot en met 03-04-2020 vast te stellen. 

Voor: 18
Tegen: 0

Raadsvoorstel 83547 - 
Procesaanpak De Cammeleur

De gemeenteraad wordt geadviseerd om in te stemmen met de inhoudelijke 
koers/strategie aangaande de toekomstscenario's en toekomstbestendigheid van De 
Cammeleur. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd kennis te nemen van de 
procesaanpak met betrekking tot De Cammeleur en aanverwante (deel)opgaven.

Voor: 13
Tegen: 5

Raadsvoorstel 83603 
Rekenkamercommissie - 
Rekenkamerrapport Verhalen 
over armoede

Onderzoeksbureau het Pon is in opdracht van de rekenkamercommissie op zoek 
gegaan naar representatieve verhalen van inwoners uit Dongen die weinig te besteden 
hebben. Op basis van de opgetekende verhalen zijn een vijftal aandachtspunten en 
suggesties voor het beleid en de uitvoering geformuleerd. Deze uitkomsten zijn 
besproken tijdens een door de rekenkamercommissie georganiseerde 
raadsinformatiebijeenkomst welke op 6 februari 2020 heeft plaatsgevonden. De 
inzichten kunnen worden betrokken bij de herijking van het armoedebeleid.

Voor: 18
Tegen: 0

Dongen, 28 mei  2020

Voorzitter, Griffier,

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