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Aanwijzingsbesluit
gemeentearchivaris

Het college stemt in met het aanwijzingsbesluit
gemeentearchivaris gemeente Dongen 2021. Het besluit

gemeente Dongen 2021

dient opnieuw te worden genomen naar aanleiding van de
herverdeling van taken tussen de twee aangestelde
gemeentearchivarissen bij de gemeente Tilburg. De
aanwijzing van de gemeentearchivaris komt voort uit de
afspraken die tussen de gemeenten Tilburg en Dongen zijn
gemaakt over de inzet van de gemeentearchivaris.

Raadsvoorstel aanleg
trapveldje Sportlaan

Het college stemt in met een raadsvoorstel voor de aanleg
van een trapveldje (25x50 meter met doelen) aan de
Sportlaan, nabij het Hertog Jan-veld. De raad wordt
gevraagd € 14.500 ter beschikking te stellen uit de vrije
financiële ruimte die de raad heeft vanuit de
begrotingsbehandeling. Het raadsvoorstel geeft uitvoering
aan de tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november
2020 aangenomen motie 16 Hertog Jan-veld.

Intrekking lasten onder
bestuursdwang TUF
Recycling BV

Het college stemt in met het intrekken van de lasten onder
bestuursdwang gericht tegen TUF Recycling BV en de
drijvers van de inrichting vanwege het bij voortduring niet
naleven van de artikelen 2.1, eerste lid sub e en 2.3 van de
Wabo en het niet voldoen aan de verplichtingen op grond
van titel 17.1 van de Wet milieubeheer (ongewoon voorval).
Op 12 januari 2021 is door medewerkers van de OMWB een
controlebezoek gebracht aan de inrichting. Hierbij is
vastgesteld dat alle overtredingen van bestuursdwangbeschikkingen, inmiddels beëindigd zijn. Dit maakt dat het
college, na afweging van de betrokken belangen, de eerdere
beschikkingen kunnen herroepen door deze in te trekken.
De raad wordt ander geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
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Ter inzage legging
ontwerpplan Boterweide
- Dwarsweg

Het college stemt er mee in om het bestemmingsplan
Boterweide – Dwarsweg als ontwerpplan gedurende 6
weken ter inzage te leggen. Aan de Dwarsweg 4 te Dongen
is momenteel een woonhuis en het bedrijfspand van een
schildersbedrijf gesitueerd. De initiatiefnemer is voornemens
om de bedrijfsactiviteiten te staken en het perceelgedeelte
met bedrijfsbestemming te herbestemmen voor de bouw van
een vrijstaande woning. De beoogde woningbouwontwikkeling is in strijd met het bestemmingsplan. Door
middel van een nieuw bestemmingsplan kan de beoogde
ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk worden
gemaakt. De initiatiefnemer heeft met de omwonenden
gesproken en de planvorming is positief ontvangen.

Principeverzoek
Het college stemt in met het principeverzoek
woningbouwontwikkeling woningbouwontwikkeling Heuveleind. Het stedenbouwkundig
Heuveleind
plan kan worden uitgewerkt in een conceptbestemmingsplan
dat nodig is voor het doorlopen van de procedure. Voor de
ontwikkeling van de locatie Planetenstraat en omgeving
heeft Casade een stedenbouwkundig plan opgesteld voor de
ontwikkeling van nieuwbouwwoningen. Er wordt uitgegaan
van een sloop/nieuwbouw scenario. Er worden 84 woningen
gesloopt. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van 94
nieuwbouwwoningen.
Nieuw systeem
meldingen
openbare ruimte

Het college stemt in met de aanschaf van een nieuw
systeem voor het afhandelen van meldingen openbare
ruimte. Het betreft hetzelfde systeem als ICT-partner Tilburg.

Ombuigingsopgave
subsidieprogramma

Het college heeft besloten om het opstellen van een nieuw
subsidieprogramma met een jaar uit te stellen, met als
ingangsdatum 2023. Daarnaast heeft het college besloten
om de ombuigingsopgave van € 50.000 voor 2022
incidenteel in te vullen. Het college zoekt daarbij naar
manieren die de verenigingen niet of maar minimaal raken in
deze moeilijke periode van corona. Het verenigingsleven
wordt via brieven geïnformeerd en uitgenodigd voor een
(digitale) bijeenkomst waarin een toelichting wordt gegeven.
De raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
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