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Onderwerp

Besluit

Datagedreven werken
gemeentelijke organisatie

Het college heeft besloten om datagedreven werken
structureler in te bedden in de organisatie van de
gemeente Dongen. Data kunnen helpen bij
beleidsvorming, dienstverlening en de
bedrijfsvoering. Het is daarbij belangrijk om
aandacht te hebben voor wetgeving en publieke
waarden, te investeren in mensen, organisatie en
cultuurverandering en om overheidsdata kwalitatief
te verbeteren en efficiënter te benutten.
Het college heeft besloten de huur van de
gemeentelijke sportaccommodaties voor
amateursportverenigingen die vallen onder de
landelijke regeling in de periode 1 maart - 1 juni
2020 kwijt te schelden. De betreffende verenigingen
worden voor 15 september 2020 schriftelijk
geïnformeerd over het besluit.
Het college stemt in met het convenant centrummanagement gemeente Dongen - Dongen
Promotion. Wethouder Van Boxtel (portefeuillehouder centrum) wordt gemachtigd om namens het
college te tekenen. Het convenant wordt ter
kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. In
het convenant staat dat partijen zich verplichten zich
om de opbrengsten van reclamebelasting uitsluitend
te gebruiken ten behoeve van het vergroten van de
aantrekkelijkheid van het centrum van Dongen, om
het economisch functioneren en leefbaarheid van dit
gebied te versterken en om doelen uit het convenant
te bereiken.
Het college stemt in met het raadsvoorstel en stelt
de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Zuid
en West Dongen - partiële herziening 2020 - De
Salamander' gewijzigd vast te stellen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6
weken ter inzage gelegen. Het college heeft kennis
genomen van de ingekomen zienswijzen en stemt in
met de beantwoording zoals in de nota ‘zienswijzen
bestemmingsplan Zuid en West Dongen - partiële
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herziening 2020 - De Salamander’. Het college
stemt in met de voorgestelde wijzigingen ‘lijst van
wijzigingen bestemmingsplan Zuid en West Dongen
- partiële herziening 2020 - De Salamander'.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 8 september 2020.
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