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VERGADERING SRD 1 april 2022 
 
Samenvatting 

1. Mededelingen 
De UBO-opgave bij de KvK is gedaan. 
 

2. Verslag vergadering 25 februari 2022 
De vergadering van 10 juni a.s. was aanvankelijk verplaatst naar De Geubel. 
Omdat de bestuursleden van KBO dan niet aanwezig zouden kunnen zijn is 
besloten deze vergadering te verplaatsen naar vrijdag 17 juni a.s. in De 
Leest. 
Over de inkoop algemene voorzieningen bestaat nog grote onduidelijkheid. 
De andere adviesraden hebben aangegeven dat zij een raadsbesluit ter zake 
zouden willen zien en hebben dat ook aan het college aangegeven. 
Verslag akkoord. 
 

3. Ouderenhuisvesting 
Een aantal leden van de SR heeft een gesprek gehad met wethouder 
Zijlmans en ambtenaar mw. Lia Soffers. Daarbij is de door SR aan college en 
raad geschreven brief besproken. Ook heeft de SR de uitnodiging gekregen 
deel te nemen in de klankbordgroep uitwerking Noorderlaan/Waspikseweg. 

 
4. Project Wonen met Gemak 

De gemeente heeft gevraagd naar een eindafrekening: wat heeft het project 
opgeleverd? Bij de eindafrekening zal het college worden gevraagd of SR het 
resterende budget kan reserveren voor een evt. vervolgproject. 
 
Een alternatief voor dit project zou kunnen zijn het huis-op-maat-project van 
KBO-Brabant. Ook daarbij worden huisscans gedaan door vrijwilligers. KBO-
Brabant krijgt daarvoor subsidie van de rijksoverheid. Er zal verder 
onderzocht worden of Dongen kan aansluiten bij dit project.   
 

5. Rechtsbescherming kwetsbare inwoners. 
De gemeente heeft van het Rijk hiervoor financiële middelen ontvangen (€ 
25.000).     Tijdens een gesprek ter zake in De Geubel (SR, KBO, SOBG, 
SWOD) is afgesproken dat gewacht zal worden op een antwoord van het 
college op de brief die de Participatieraad daarover heeft geschreven. Daarna 
zal verdere actie worden ondernomen 
Onduidelijk is hoe nu een en ander geregeld is in Dongen Leo zal gaan 
inventariseren. De gemeente heeft de wettelijke taak om rechtsbescherming 
dicht bij de burgers te organiseren.  
 

6. Website 
Deze is nu operationeel. 
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7. Rondvraag 
Een overleg tussen de SR en KBO en SOBG zou in oktober a.s. kunnen 
plaatshebben. Vooraf zal worden getoetst welke onderwerpen aan de orde 
zouden moeten komen 
 

Volgende vergadering: 6 mei 2022 


