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Besluit

Jaarstukken en
subsidie Theek 5

Het college heeft kennis genomen van de
jaarstukken 2019 van bibliotheek Theek 5 en het
beleidsplan 2020-2023. Het college heeft besloten
de subsidie 2019 vast te stellen op € 438.096,-.
Voor 2020 wordt een definitieve subsidie verleend
van € 433.661,- Het college heeft kennis genomen
van de begroting 2021 en verleent Theek 5 een
voorlopige subsidie van € 430.660,- voor 2021.
Het college stemt in met vaststelling van het
bestuursakkoord "Gezamenlijke inkoop Wmo
begeleiding" voor de jaren 2021 en 2022. Het
huidige bestuursakkoord Wmo begeleiding is
afgesloten door 7 gemeenten in de regio Hart van
Brabant en loopt af op 31 december 2020.
Het college stemt in met een raadsvoorstel voor
overheveling middelen septembercirculaire 2020.
Met de septembercirculaire zijn diverse
taakgerelateerde budgetten voor 2020 ontvangen.
Gelet op het late moment waarop duidelijkheid is
ontstaan over de beschikbaarheid van deze
budgetten en de beperkte tijd die er daarna nog
resteerde om tot het opstarten van de gerelateerde
activiteiten en daarmee tot besteding van deze
budgetten in 2020 te komen, zal de besteding van
de middelen grotendeels in 2021 plaatsvinden. Om
die reden wordt voorgesteld de middelen
(gedeeltelijk) over te hevelen van 2020 naar 2021.
De overheveling van 2020 naar 2021 zorgt ervoor
dat in 2021 budget beschikbaar is voor de
activiteiten die in dat jaar uitgevoerd worden.
Het college heeft besloten tot vaststelling van de
beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Dongen
2020. De beleidsregels zijn opgesteld in
samenwerking met de gemeenten Goirle, Gilze en
Rijen, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk,
Tilburg en Waalwijk. Daarnaast is overleg gevoerd
met het Bureau regiovervoer. Ook de uitvoering van
het leerlingenvervoer vindt in regionaal verband
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Brief VPD artikel 33
vragen huisvesting
arbeidsmigranten

plaats. Tevens zijn de beleidsregels ter kennisname
voorgelegd aan de nieuwe Klankbordgroep
Leerlingenvervoer Dongen.
Het college stemt in met de kredietaanvraag voor
het vervangen van de VRI aan de kruising Oude
Baan – Wilhelminastraat. Een VRI is een elektrisch
inzakbare paal ten behoeve van de brandweer.
Vervanging staat in de planning voor januari 2021.
Het college stemt in met de uitgangspunten voor
een nieuwe inkoopstrategie sociaal domein 2022.
Deze worden ter besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Het college stemt in met het vaststellen van het
wijzigingsplan voor uitbreiding van het bouwvlak ten
behoeve van het glastuinbouwbedrijf 'Kwekerij
Willem van Strien' aan de Vaartweg 186. De
vaststelling van het wijzigingsplan wordt voor beroep
ter inzage gelegd gedurende een periode van zes
weken. Het ontwerp wijzigingsplan heeft gedurende
zes weken ter visie gelegen, waarop geen
zienswijzen zijn ingediend.
Het college stemt in met het raadsvoorstel tot
vaststelling van het bestemmingsplan Sint
Josephstraat 39-53 en legt dit voor aan de
gemeenteraad. Hazenberg b.v. heeft voor de locatie
Sint Josephstraat 39 - 53 een stedenbouwkundige
visie opgesteld plus het bijbehorende
bestemmingsplan. Hierbij wordt uitgaan van 40
woningen. Het vaststellen van het bestemmingsplan
maakt de ontwikkeling planologisch mogelijk. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken
voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen
binnengekomen. Deze zijn van een antwoord
voorzien in de nota van zienswijzen.
Het college stemt in met de
samenwerkingsovereenkomst inzake de aanleg van
een glasvezelnetwerk in de kern ’s Gravenmoer.
Deltafiber heeft het voornemen om de kern van ‘s
Gravenmoer te voorzien van een glasvezelnetwerk.
Op dit moment wordt campagne gevoerd om
deelnemers te werven. Minimaal 35% van de
huishoudens moet zich aanmelden om het project te
laten starten. Vanwege de omvang van dit project
hecht Deltafiber eraan om aanvullend op de
vergunning ook een samenwerkingsovereenkomst
met de gemeente af te sluiten. Zaken die in deze
overeenkomst geregeld worden, betreffen onder
andere de communicatie met gemeente en
bewoners, de looptijd van de werkzaamheden en de
omvang van het gebied.
Het college is akkoord met de beantwoording van de
vragen ex art 33 met betrekking tot de huisvesting
van arbeidsmigranten van de Volkspartij Dongen.
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