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Ter inzag legging
ontwerpwijzigingsplan
Klein Dongenseweg 40

Het college stemt in met het ter inzage leggen van
een ontwerpwijzigingsplan voor het vergroten van
het bestaande agrarisch bouwvlak achter Klein
Dongenseweg 40. De vergroting past binnen de
geldende gemeentelijke en provinciale kaders.
Het college stemt in met de verkoop van een
perceel gelegen aan de achterzijde van Zwaanstraat
27 te 's Gravenmoer, ter grootte van circa 25 m². In
2011 is aan de eigenaren van de woningen
Zwaanstraat 13 tot en met 29 (oneven nummers) de
aanbieding gedaan om een perceel grond aan de
achterzijde van hun woning aan te kopen. Daar
hebben diverse eigenaren gebruik van gemaakt. De
toenmalige eigenaren van Zwaanstraat 27 hebben
destijds geen gebruik gemaakt van het koopaanbod,
doch de huidige eigenaren wensen nu tot aankoop
over te gaan. Hierbij geldt de grondprijs van 2020.
Het college stemt in met het gedurende zes weken
ter inzage leggen voor inspraak van het
voorontwerpbestemmingsplan voor de locatie Sint
Josephstraat 39 - 53. Het plangebied, met hierop de
JAL fabriek uit 1924, betreft een terrein met
opstallen dat dienst heeft gedaan als schoenenfabriek. Hazenberg b.v. heeft voor de deze locatie
een visie opgesteld. Hierbij wordt uitgaan van 42
woningen. Het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt,
de benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd en het
conceptbestemmingsplan is gereed. De inspraaken vooroverlegprocedure kan worden opgestart.
Het college stemt in met een raadsvoorstel tot
vaststelling van de verordening Jeugdhulp
gemeente Dongen 2020.
Het college heeft kennis genomen van de begroting
2021 van de regio Hart van Brabant. Deze geeft
geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.
Het college heeft kennis genomen van het
jaarrapport 2019 (exclusief jeugd) van de regio Hart
van Brabant. Het resultaat van jeugdhulp is nog niet
bekend omdat tot en met 31 maart 2020 declaraties
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konden worden ingediend. Het college heeft kennis
genomen van het jaarrapport 2019 van stichting
Midpoint Brabant.
Het college stemt in met een raadsvoorstel om geen
zienswijzen in te dienen betreffende:
-De herijkte deelbegroting Jeugdhulp 2020 GR
Regio Hart van Brabant
-De begrotingswijzigingen inzake Verplichte GGZ,
Maatpact, REKS en middelen voor N261/N269.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 26 mei 2020.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

