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Ontwerpbestemmingsplan
Dongen Buitengebied herziening Eindsestraat 2

Het college stemt er mee in om het ontwerpbestemmingsplan Dongen Buitengebied - herziening
Eindsestraat 24 ter vaststelling voor te leggen aan
de gemeenteraad. Het plan heeft zes weken ter
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Het college stemt in met een wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking
West Brabant (BWB). De wijziging maakt het de BWB
mogelijk om lid te worden van de werkgeversvereniging
voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen
(WSGO). De BWB was tot 1 januari aangesloten bij de
VNG via een zogenaamde aansluitingsovereenkomst,
maar dit is na 1 januari 2020 niet meer voldoende om
de bepalingen uit de Cao Gemeenten ook van
toepassing te laten zijn voor de medewerkers van de
BWB. Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering
Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking
getreden. De WSGO streeft er naar om voor de
aangesloten partijen een cao af te sluiten die
nagenoeg gelijk is aan de cao gemeenten. Dit is een
goede juridische basis voor de arbeidsvoorwaarden
voor de medewerkers van de BWB.
Het college heeft kennis genomen van de voortgangsmonitor onderwijshuisvesting Q1 2020. De
rapportage wordt gedeeld met de gemeenteraad.
Het college heeft kennis genomen van de
tussenrapportage van de eerste fase van het
regionale project maatpact. Dat is een samenwerking van Dongen, Gilze en Rijen, Goirle,
Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk,
Tilburg en Waalwijk op het gebied van zorg en
ondersteuning voor huishoudens met complexe
problemen. De raad wordt nader geïnformeerd met
een raadsinformatiebrief.
Het college heeft besloten tot vaststelling van het
uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht
en handhaving (VTH) 2020. Het wordt ter
kennisname aangeboden aan de gemeenteraad en
aan de provincie.
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Het college stemt in met een raadsinformatiebrief
over de F629. Dit is een potentiele snelfietsroute
tussen Tilburg - Dongen - Oosterhout. De colleges
van Oosterhout en Tilburg hebben besloten het
voorlopig tracé voor de snelfietsroute langs het
Wilhelminakanaal vast te stellen en nader te laten
uitwerken. In de gemeente Dongen heeft de
bestuurlijke besluitvorming later dit jaar plaats. Het
college vraagt de raad een standpunt in te nemen.
De gemeenteraad wordt door middel van de
Kadernota om een beginselbesluit gevraagd.
Het college stemt in met verlenging van het contract
voor dienstverlening door medewerkers van de
Diamantgroep. Op de sportvelden, in het openbaar
groen en bij de klussendienst is een aantal
medewerkers werkzaam van Diamantgroep Groen
Xtra. Jaarlijks wordt een nieuwe offerte toegestuurd
waarin de indexering is meegenomen
Het college stemt in met een verzoek van TUF
Recycling BV om medewerking te verlenen aan een
test met een uitklopmachine van ASIE/ASIR. De test
levert informatie op voor het plan van aanpak van
ASIE/ASIR en draagt mogelijk bij aan een oplossing
voor de verwerking van kunstgrasmatten op deze
locatie. Tijdens de test zal een toezichthouder van
de Omgevingsdienst Midden-West Brabant
aanwezig zijn.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 28 januari 2020.
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