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Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 5 februari 2019
Onderwerp

Besluit

Jongerencarnaval 2019

Het college heeft besloten Gentlemen of Dongen
een innovatie-/stimuleringssubsidie te verlenen van
€ 1.500,-. Deze extra ondersteuning is bedoeld voor
het bereiken van jongeren tussen 16-18 jaar tijdens
het jongerencarnaval 2019 in De Poort. Gentlemen
of Dongen organiseert al een aantal jaren het
jongerencarnaval in Dongen. Dit jaar ontvangt
Gentlemen of Dongen een reguliere jaarlijkse
activiteitensubsidie van € 4.000,-. De afgelopen
jaren is duidelijk geworden dat met name de
doelgroep 12-15 jaar deelneemt aan het
jongerencarnaval in De Poort. In 2018 zijn er
gemiddeld per avond 250 jongeren bereikt. Voor
2019 wordt er op verzoek van meerdere partners
(o.a. gemeente en horeca) extra ingezet op
de leeftijdscategorie 16-18 jaar. Er is een
programma opgezet met artiesten die juist voor
deze jongeren interessant zijn en er wordt een DJcontest gehouden. Horeca Dongen heeft eveneens
een bijdrage van € 1.500,- toegezegd.
Het college heeft besloten conform het advies van
de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Op
11 juli 2018 is een besluit genomen tot verlenen van
de omgevingsvergunning voor het plaatsen van
tijdelijke units (voor een periode van vijf jaren) t.b.v.
seizoenshuisvesting op het perceel Vaartweg 22 te
's Gravenmoer. Hiertegen is bezwaar gemaakt door
omwonenden. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan
de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Deze
commissie heeft de bezwaarmakers in de
gelegenheid gesteld de bezwaren toe te lichten in
haar vergadering van 22 november 2018. De
adviescommissie heeft het college geadviseerd het
bezwaar ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.
Het college heeft dit advies overgenomen.
Het college stemt in met verkoop van een perceel
ter grootte van 15 m² aan Coöperatie
LangstraatGlas U.A. voor de koopsom van

Adviescommissie
voor de bezwaarschriften

Grondverkoop

Ambitieniveau gebouwen
onderwijshuisvesting

Klimaat- en energieagenda
Dongen

OMWB

Recreatieboerderij
Pukkemuk

€ 2.250,00 kosten koper. In 2018 is een glasvezelnetwerk in het buitengebied aangelegd. Als
onderdeel van dit netwerk is aan de
Gemeentenweg een zogenaamd PoP-station
geplaatst. De ondergrond van dit nutsgebouw dient
in eigendom te komen van de exploitant van het
glasvezelnetwerk.
Het college stemt in met het raadsvoorstel
om voor de gebouwen onderwijshuisvesting in de
komende onderwijshuisvestingsopgaven uit te
gaan van het ambitieniveau: niveau Bouwbesluit +
Frisse Scholen (Klasse B voor Energie, Lucht, Licht,
Geluid en Temperatuur) + Bijna Energieneutrale
Gebouwen.
Het college heeft kennis genomen van de nulmeting
Dongen en het concept van de startnotitie Klimaat &
Energieagenda Dongen. Deze worden gedeeld met
de gemeenteraad. De resultaten uit de
raadsvergadering worden verwerkt in de definitieve
notitie Klimaat & Energieagenda Dongen.
Het college stemt in met bekrachtiging van het
Gemeenschappelijke uitvoeringskader (GUK) van
de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB). Het GUK is in overleg met de deelnemers
aan de gemeenschappelijke regeling (GR)
opgesteld en dient als basis voor het opstellen van
de werkprogramma’s. Het is op 12 oktober 2018
door het algemeen bestuur van de OMWB
vastgesteld en moet worden bekrachtigd door de
colleges van burgemeester en wethouders en
provinciale staten die deelnemen aan de GR.
Het college stemt in met het raadsvoorstel tot het
vaststellen van het bestemmingsplan Partiële
herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen,
recreatieboerderij Pukkemuk. Tijdens de termijn van
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan
zijn 3 zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen
zijn van een reactie voorzien in het document 'Nota
van zienswijzen'. Het bestemmingsplan wordt aan
de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 5 februari 2019.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

