-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 10 november 2020
Onderwerp

Besluit

Principeverzoek wijziging
bestemmingsplan van
fruitteeltbedrijf Jong Fruit
B.V., Vaartweg 14

Het college heeft kennis genomen van het
principeverzoek voor wijziging van bestemmingsplan
van fruitteeltbedrijf Jong Fruit B.V., gevestigd aan de
Vaartweg 14. Onder voorwaarden kan medewerking
worden verleend aan de uitbreiding van het
bouwvlak voor de plaatsing van de units voor de
huisvesting van arbeidsmigranten. Planologisch
dient voor de uitbreiding van het bouwvlak een
bestemmingsplanherziening te worden gevoerd op
grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening, wat
aan initiatiefnemer schriftelijk wordt bevestigd.
Het college stemt in met het vaststellen van een
lokale meldcode voor Dongen. Voor de betrokken
professionals binnen de gemeente geeft de
meldcode een helder kader om afwegingen te
maken in die zaken, waarin vermoedens zijn van
huiselijk geweld en kindermishandeling. De landelijk
geldende Meldcode Huiselijk geweld en
kindermishandeling wordt hiermee gespecificeerd
voor de Gemeente Dongen, in het bijzonder voor het
Sociaal Team.
Het college heeft besloten tot het plaatsen van
fototegels in het centrum van Dongen. Een fototegel
is een kunststof tegel van 50x50 cm met daarop een
foto. Gedacht wordt om 10 fototegels aan te
brengen op locaties in het centrum, waar iets te
vertellen valt over de historie, in samenwerking met
heemkundekring. Afgelopen jaren is het
centrumgebied flink opgeknapt. Het plaatsen van
fototegels is een mooie afsluiting van de
werkzaamheden en ondersteunt daarnaast het
uitdragen van het Dongens DNA. Met de aanleg
van de fototegels kan voor de recreatieve- en
toeristische sector een nieuwe wandelroute
gecreëerd worden. Platform Langstraat heeft
toegezegd de helft van het bedrag te investeren tot
een maximum van € 3.000,Het college heeft kennis genomen van de tweede
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begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking
West-Brabant en legt de gemeenteraad het voorstel
voor om geen zienswijze in te dienen tegen de
tweede begrotingswijziging.
Het college stemt in met de subsidies
schakelklassen en verlengde schooldag 2020-2021.
Een subsidie ad. € 87.938,- wordt beschikbaar
gesteld aan stichting Initia ten behoeve van een
deeltijds en voltijds schakelklas op basisschool De
Noorderpoort. Een subsidie ad. € 21.500,- wordt
beschikbaar gesteld aan stichting Bravoo ten
behoeve van de verlengde schooldag op
basisschool Westerkim.
Het college heeft kennis genomen van het rapport
‘Evaluatie beleid tijdelijke huisvesting
arbeidsmigranten’. Het evaluatierapport wordt ter
kennisname naar de raad gebracht met als
procedurevoorstel dat er in het eerste kwartaal 2021
een interactieve raadsinformatievond wordt
gehouden met alle stakeholders. De opbrengst zal
worden vertaald naar een uitgangspuntennotitie
voor het te voeren beleid.
Het college heeft kennis genomen van de derde
bestuursrapportage van dit jaar (Berap 2020-3) en
legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.
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