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Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 12 mei 2020
Onderwerp

Besluit

Gebouwenbeheerplan 2020

Het college stemt in met de uitvoering van het
gebouwenbeheerplan voor het jaar 2020 en stelt
daarvoor de benodigde budgetten beschikbaar. Het
college heeft kennis genomen van het gebouwenbeheerplan en geplande uitgaven voor 2020-2023.
Het college stelt een investeringsbudget beschikbaar voor de herinrichting van het Looiershof. Dit is
fase 6 van het centrumplan. Het college heeft kennis
genomen van de aanbestedingsprocedure en gunt
de werkzaamheden aan de laagste inschrijver, de
firma C-Infra B.V. uit Dongen. De uitvoering van de
werkzaamheden heeft plaats vanaf eind mei tot
september 2020. De exacte planning en fasering
van het werk is o.a. afhankelijk van de Covid19situatie en wordt bepaald in overleg met de
aannemer en betrokkenen (winkeliers). Voor en
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
worden de wijkraad, ondernemers en de bewoners
o.a. via Whatsapp geïnformeerd over (de voortgang
van) de werkzaamheden. Dit geldt ook voor de
omleidingsroutes die tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden worden ingesteld.
Het college stelt een bijdrage beschikbaar ten
behoeve van de gebiedsopgave Loonse en
Drunense Duinen + schil. Het betreft een
samenwerking in de regio Hart van Brabant.
Het college heeft besloten toestemming te verlenen
voor het combineren van data vanuit twee
verschillende systemen (beschikkingen jeugdhulp
en leerplicht) om de verbinding jeugdhulp onderwijs mogelijk te maken. In het sociaal domein
zien we een groeiend financieel tekort op de
jeugdhulpmiddelen. Met de regiogemeenten Hart
van Brabant is een aantal beheersmaatregelen
opgesteld om meer grip te krijgen op de kosten. Een
van deze verbetermaatregelen is het versterken van
de samenwerking met het onderwijs.
Het college stemt in met raadsvoorstel (paraplu)
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de gemeenteraad voor het plan vast te stellen. Wijken dorpsraden worden geïnformeerd over resultaat
van de inspraakprocedure. Het Verkeersbeleidsplan
Gemeente Dongen 2013 - 2018 komt te vervallen bij
een positief besluit van de raad.
Het college heeft besloten een huurovereenkomst
aan gaan met Cleanmat Truckverhuur voor de huur
van een huisvuilwagen van 1 juli 2020 tot en met 31
december 2020. De huurperiode wordt gebruikt om
te beslissen wat de beste definitieve oplossing is
voor het vervangen van een oude vuilniswagen die
structureel uitvalt met storingen.
Het college stemt in met de beantwoording van de
technische vragen van D66 over raadsinformatiebrieven 24, 26, 29 en 32 (coronavirus update).
Het college heeft met instemming kennis genomen
van het plan van aanpak ontmantelen depots
kunstgras/ infill locatie Vierbundersweg 15 en De
Schacht 3 (TUF Recycling BV). Het college heeft
besloten vooralsnog geen uitvoering te geven aan
het verdere handhavingstraject. De raad wordt
nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 12 mei 2020.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

