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Onderwerp

Besluit

Kredietaanvraag renovatie
riolering Vaartweg en
Meester Janssenweg

Het college stemt in met de kredietaanvraag voor
renovatie van de riolering Vaartweg en Meester
Janssenweg. De firma Aarsleff Leidingrenovatie
B.V. gevestigd te Uitgeest heeft de laagste
inschrijving gedaan. De bewoners en dorpsraad
zullen geïnformeerd worden over de voortgang van
de werkzaamheden. Hierbij zal vooral gebruik
worden gemaakt van communicatie via WhatsApp.
Het college stemt in met het ter inzage leggen van
het voorontwerpbestemmingsplan “Daniëlsweg” voor
inspraak. Het bedrijventerrein Tichelrijt is nagenoeg
volledig uitgegeven. Om te voorzien in de vraag
naar bedrijfskavels is uitgifte van nieuwe
bedrijfskavels noodzakelijk. Ten oosten van de
Danielsweg ligt nog ongeveer 2 hectare aan
uitgeefbare grond. Deze grond heeft binnen de
geldende beheersverordening Tichelrijt een
agrarische bestemming. Na herbestemming en
doorlopen van de procedures voorontwerpbestemmingsplan en ontwerpbestemmingsplan, is
hier uitgifte en ontwikkeling van nieuwe
bedrijfskavels mogelijk.
Het college gaat akkoord met de offerte van
Vluchtelingenwerk voor de uitvoering van
maatschappelijke begeleiding en het informatiepunt
in 2020. Het college gaat akkoord met de offerte van
ContourdeTwern voor het opzetten van
welzijnsactiviteiten gericht op statushouders in 2020
en de eerste zes maanden van 2021.
Het college stemt in met de samenwerkingsovereenkomst Weer Thuis Hart van Brabant 2020.
De regio Hart van Brabant is in 2019 samen met de
woningcorporaties en de relevante zorgaanbieders
gestart met het landelijk actieprogramma ‘Weer
Thuis’, gericht op het maken van afspraken om de
door en uitstroom uit de residentiële zorg te
verbeteren en bestuurlijk te borgen. Deze afspraken
zijn neergelegd in een samenwerkings-
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overeenkomst. Op 1 oktober 2020 heeft het
gecombineerd overleg van de portefeuillehouders
maatschappelijke ondersteuning en wonen,
ingestemd met de overeenkomst en afgesproken
deze ter vaststelling voor te leggen aan de
individuele colleges van de negen gemeenten.
Het college heeft kennis genomen van een
principeverzoek om woningbouwontwikkeling in
Dongen-Vaart van circa 34 woningen mogelijk te
maken. Dit woningbouwplan past binnen het
bestuursakkoord en heeft voldoende ruimtelijke
kwaliteit om positief beoordeeld te worden.
Bovendien voorziet het in de behoefte aan wonen
op lokaal en regionaal niveau. De initiatiefnemer
wordt uitgenodigd om het verzoek verder uit te
werken tot een voorontwerpbestemmingsplan.
Het college stemt in met de verkoop van
snippergroen nabij Bessengaarde 3. De eigenaren /
bewoners van Bessengaarde 3 hebben verzocht tot
aankoop van een perceel openbaar groen (circa 15
m²), gelegen naast het huisperceel, ter verruiming
van de voortuin.
Het college stemt in om met de huidige aanbieder,
Plangroep, een nieuwe overeenkomst aan te gaan
voor de inkoop van curatieve schuldhulpverleningstrajecten. Dit is voor de periode van 1 juli
2020 tot 1 januari 2021. Voor de inkoop van
curatieve schuldhulpverleningstrajecten vanaf 1
januari wordt een meervoudige aanbestedingsprocedure begonnen waarbij bij het programma van
eisen rekening wordt gehouden met nieuwe
wetgeving per 1 januari 2021 en de verwachte
gevolgen van de Covid-19 maatregelen op de
schuldhulpverlening.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 3 november 2020.
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