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Besluit

Ter inzage legging ontwerp
uitwerkingsplan Fase 5
Beljaart

Het college stemt in met het ontwerp van het
uitwerkingsplan voor Fase 5 van De Beljaart. Dit is
de laatste fase en omvat de bouw van maximaal 65
woningen. Het ontwerpbesluit en ontwerp van het
uitwerkingsplan worden voor de duur van zes weken
(26 juni t/m 6 augustus 2020) ter inzage gelegd. Aan
de noordoostzijde grenst het plangebied aan de
straat Veenmos. Aan de zuidoostzijde grenst het
plangebied aan de straat Achterhuizen en de
Beljaartlaan vormt de begrenzing van de noordwestzijde. De zuidwestzijde van het plangebied
grenst aan de percelen Lage Ham 10 en
Achterhuizen 3.
Het college stemt in met de concept beheersverordening De Wildert. Deze wordt gedurende zes
weken ter inzage gelegd.
Het college stemt in met de procesplanning voor de
ontwikkeling van de Noorderlaan als woningbouwlocatie. Na de zomervakantie wordt begonnen met
het toelichten van de uitgangspunten aan omwonenden en belanghebbenden.
Het college stemt in met het principeverzoek voor
het realiseren van een vrijstaande woning in lijn met
het bebouwingslint naast de bestaande woning aan
de Lage Ham 110. Medewerking aan het plan is in
beginsel mogelijk. Om woningbouw planologisch
mogelijk te maken is het doorlopen van een
bestemmingsplanprocedurenoodzakelijk. Het betreft
een principebesluit. Het is aan initiatiefnemer om het
plan verder uit te werken en een conceptbestemmingsplan op te laten stellen.
Het college stemt in met het ter inzage leggen van
het ontwerpbestemmingsplan Julianastraat
119 gedurende zes weken. Het
stedenbouwkundig plan voorziet in het realiseren
van 8 patiowoningen met parkeervoorzieningen. Het
vooroverleg is afgerond. Het ontwerpbestemmingsplan kan ter inzage worden gelegd.
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Afwijzing verzoek subsidie
cinemaclub Dongen

Gemeentelijke bijdrage aan
vakantietasjes voor
kinderen uit financieel
kwetsbare gezinnen

Jaarstukken 2019 en
ontwerpbegroting 2021
Belastingsamenwerking
West-Brabant

Lokaal Sportakkoord
Dongen

Het college heeft besloten het verzoek voor een
innovatiesubsidie á € 7.500,- van Cinemaclub
Dongen af te wijzen. Om in de toekomst een
aantrekkelijke programmering te kunnen bieden is
het volgens Cinemaclub Dongen nodig dat er wordt
geïnvesteerd in een digitale cinema projector.
Daarom vraagt de vereniging een investeringssubsidie uit het innovatiebudget van gemeente
Dongen. Het voornaamste argument voor het
afwijzen van deze aanvraag is dat met de aanschaf
van de projector niet aan de doelstellingen en
criteria van de innovatiesubsidie voldaan kan
worden. De innovatie-/stimuleringssubsidie kent drie
doelstellingen. Uit de aanvraag blijkt dat niet aan de
doelstellingen 2 en 3 wordt voldaan.
Het college heeft besloten een eenmalige bijdrage
te leveren aan de vakantietasjes voor kinderen uit
financieel kwetsbare gezinnen. Stichting Leergeld,
Werkgroep Arm in Arm en de Vincentiusvereniging
Dongen verstrekken de tasjes aan kinderen in de
leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. De inhoud bestaat
regulier uit waardebonnen voor activiteiten buiten de
deur en diverse producten. Vanwege de
coronacrisis is de organisatie op zoek naar een
alternatief aanbod. De gemeente Dongen is
gevraagd een bijdrage te leveren. De bijdrage houdt
in dat er een gemeentelijke waardebon verstrekt
wordt. De waardebon heeft een waarde van
maximaal € 17,50 en is bij een lokale ondernemer in
te wisselen voor een kinderboek. Het gaat in totaal
om 100 kinderen. De kosten van deze eenmalige
voorziening worden betaald uit het gemeentelijk
coronafonds.
Het college heeft kennis genomen van de
jaarstukken 2019 en de ontwerpbegroting 2021 van
de Belastingsamenwerking West-Brabant. De
ontwerpbegroting wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad zodat de raad eventueel een
zienswijze kan indienen.
Het college stemt in met de inhoud van het Lokaal
Sportakkoord voor Dongen. Het doel is dat iedereen
plezier in sport kan hebben, als sporter, vrijwilliger of
toeschouwer. Samen met sportverenigingen,
sportaanbieders en maatschappelijke partners uit
Dongen is sinds oktober 2019 gewerkt aan de
invulling van een Lokaal Sportakkoord. De ambities
uit het Nationaal Sportakkoord zijn hiermee vertaald
naar een set afspraken die aanzetten tot
samenwerking en uitvoering. Het Rijk stelt in 2020,
2021 en 2022 jaarlijks een uitvoeringsbudget
beschikbaar middels een specifieke uitkering, zodat
aan de ambities van het lokaal sportakkoord
uitvoering gegeven kan worden.
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