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Chemische
onkruidbestrijding

Het college heeft besloten om door te gaan met de
beleidslijn die in 2017 is ingezet om bij de bestrijding van
onkruid géén chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
In de gemeenraad is een vraag gesteld over het gebruik van
chemische middelen voor onkruidbestrijding. Bestrijding met
chemische middelen was sinds 2017 verboden, maar is
sinds kort weer mogelijk. Het gerechtshof in Den Haag heeft
een streep gezet door de Wet die het verbod regelde. In een
reactie heeft de minister laten weten dat hij de wet gaat
repareren. Totdat een verbod opnieuw voor Nederland of
vanuit Europa gaat gelden, is bestrijding met chemische
middelen door professionals buiten de langbouw weer
toegestaan. Hoewel chemische bestrijding goedkoper en
efficiënter is, wegen de argumenten om op duurzame
manieren onkruid te bestrijden zwaarder dan economische
afwegingen, aldus het college.

Kaderbrief 2022 OMWB

Het college heeft kennis genomen van de kaderbrief 2022
van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
en biedt deze aan de gemeenteraad aan. In de brief zijn op
hooflijnen de kaders aangegeven die de basis vormen voor
de Ontwerpbegroting 2022 van de OMWB.

Samenwerkingsafspraken Het college stemt in met verlenging van de
SWWB meten en
samenwerkingsovereenkomst met Waterschap Brabantse
monitoren
Delta en een groot aantal gemeenten. Samen met 16
gemeenten en het waterschap Brabantse Delta is voor de
periode 2021 tot en met 2024 een nieuwe set
samenwerkingsafspraken opgesteld. Wethouder Lepolder
wordt gemachtigd deze overeenkomst namens Dongen te
ondertekenen.
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Benoeming leden
en tellers stembureau

Het college heeft kennis genomen van de lijst met de
stembureauleden en de tellers voor de aanstaande
verkiezingen voor de Tweede Kamer en stemt in met
benoeming.

Belastingsamenwerking
West-Brabant

Het college heeft kennis genomen van de kadernota 20222025 Belastingsamenwerking West-Brabant. In deze nota
worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en
kaders geschetst waarlangs de begroting voor 2022 verder
wordt uitgewerkt. Het college biedt de kadernota aan de
gemeenteraad aan voor kennisname.
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