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Besluit

Raadsvoorstel wijziging
gemeenschappelijke
regeling GGD
Hart voor Brabant

Het college stemt in met het raadsvoorstel tot
wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD
Hart voor Brabant. De wijziging is nodig door de
herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari
2021 en door de invoering van de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren. De raad wordt gevraagd
over te gaan tot vaststelling van de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor
Brabant per 1 januari 2021 conform het voorstel van
het Algemeen Bestuur d.d. 9 juli 2020.
Het college stemt in met de bestuursopdracht voor
het opstellen van het water- en rioleringsplan
Dongen. Het betreft de financiële onderbouwing en
de verantwoording van de kosten die gemaakt
worden voor rioolbeheer, -verbeteringen en vervangingen. Het plan vormt tevens de basis voor
hoe om te gaan met thema’s als hemelwater,
grondwater en afvalwater. Ook wordt verbinding
gemaakt met de openbare ruimte en groen, natuur,
leefbaarheid, gezondheid, biodiversiteit,
klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid.
Meer dan voorheen zullen bewoners, bedrijven en
andere stakeholders worden betrokken bij de
wateropgaven.
Het college stemt in met verlenging van contracten
in het sociaal domein. Besloten is:
1. De overeenkomst met ContourdeTwern te
verlengen met 1 jaar tot en met 31 december 2021
en conform de overeenkomst een indexering toe te
passen van 1,7 %;
2. De overeenkomst met MEE/IMW te verlengen
met 1 jaar tot en met 31 december 2021 en conform
de overeenkomst een indexering toe te passen van
1,7 %;
3. De overeenkomst met Stichting Welzijn Ouderen
Dongen te verlengen met 1 jaar tot en met 31
december 2021 en conform de overeenkomst een
indexering toe te passen van 1,7 %;
4. De contractwaarde van de overeenkomst met
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Stichting Welzijn Ouderen in 2021 met € 1.882,80
op te hogen. Per 2022 volgt een nieuwe inkoop.
Het college heeft kennisgenomen van het verslag
van de aanbestedingsprocedure voor het project
reconstructie Emmalaan. Conform de bepalingen
worden de werkzaamheden gegund aan de laagste
inschrijver, aannemersbedrijf Van Wijlen BV uit
Sprang-Capelle. In de Emmalaan in 's Gravenmoer
zijn zowel de weg als riolering aan reconstructie toe.
De bewoners en dorpsraad zullen geïnformeerd
worden over de voortgang van de werkzaamheden.
Hierbij zal vooral gebruik worden gemaakt van
communicatie via WhatsApp. Tijdens het project zal
ook extra aandacht gegeven worden aan het
toepassen van klimaatadaptieve klinkers.
Het college heeft besloten het project
"rioolvervanging Molensteeg" aan te besteden en te
gebruiken als proefproject voor de verwijdering van
aanwezige asbesthoudende voegenkit. In het
verleden werd voegenkit gebruikt tussen de
rioolbuizen om de buisverbindingen/
rioolaansluitingen waterdicht te maken. Onlangs is
bekend geworden dat dit voegmateriaal
asbestdeeltjes kan bevatten.
Het college stemt in met het raadsvoorstel tot
vaststelling van de beheersverordening De Wildert.
De beheersverordening heeft gedurende 6 weken
voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn geen
inspraakreacties ingediend.
Het college stemt in met het ter inzage leggen van
het ontwerpbestemmingsplan Sint Josephstraat 3953 gedurende een periode van 6 weken. Hazenberg
b.v. heeft voor deze locatie (JAL terrein) een
stedenbouwkundige visie opgesteld plus het
bijbehorende bestemmingsplan. Hierbij wordt
uitgaan van 42 woningen. Medewerking aan het
plan is mogelijk door het doorlopen van een
bestemmingsplanprocedure.
Het college heeft besloten het bestemmingsplan
Julianastraat 119 ter vaststelling voor te leggen aan
de gemeenteraad. Het perceel Julianastraat 119 is
gelegen binnen de grenzen van het vigerende
bestemmingsplan Zuid en West Dongen en heeft de
bestemming bedrijf. Het stedenbouwkundig plan
voorziet in het realiseren van 8 patiowoningen met
parkeervoorzieningen.
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