Openbare besluitenlijst 2021
Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 30 maart 2021
ONDERWERP

BESLUIT

Grondruil
Groenstraat 14B

Het college stemt in met een grondruil nabij de woning
Groenstraat 14B. De bewoners hebben een strook grond van
de gemeente in gebruik en andersom. Het betreft een
aanpassing van de juridische situatie (Kadaster), waarbij de
feitelijke situatie gehandhaafd kan blijven.

Compensatie huur

Het college heeft besloten de huur van de gemeentelijke

sportverenigingen

sportaccommodaties voor amateursportverenigingen voor het
laatste kwartaal van 2020 (gedeeltelijk) kwijt te schelden
zonder voorbehoud van mogelijk gedeeltelijke uitkering door
het rijk. Het deel van de compensatie dat bestemd is voor de
huurders van binnensportaccommodaties wordt overgemaakt
aan de BSA (De Vennen) zodat zij het financieel kunnen
afhandelen. De betreffende verenigingen worden voor 15
april 2021 schriftelijk geïnformeerd over het besluit. Vanwege
de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 hebben
amateursportorganisaties gedurende een langere periode
niet volledig gebruik kunnen maken van de
sportaccommodaties. Hierdoor vallen voor hen belangrijke
inkomsten weg - zoals kantineomzet en inkomsten van
toernooien - en kunnen ze slechts beperkt gebruik maken van
de sportaccommodatie, waardoor inkomsten en uitgaven niet
meer in verhouding staan.

Regionale Energie- en
Klimaatstrategie

Het college heeft besloten de Regionale Energie- en
Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant ter vaststelling
met een raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad.
De afgelopen twee jaar is in de regio Hart van Brabant hard
gewerkt aan een REKS. De betrokken wethouders uit de
Regio Hart van Brabant, de bestuurders van de drie
waterschappen en de provincie Noord-Brabant hebben de
REKS op 4 maart jl. vastgesteld. Dit betekent dat nu elke
gemeenteraad, de algemene besturen van de waterschappen
en Provinciale Staten een eigen besluit moeten gaan nemen.
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Dit is nodig omdat het definitieve bod REKS uiterlijk op 1 juli
2021 moet worden aangeboden aan het Programmabureau
Nationaal Programma RES (NPRES). Op 10 februari jl. vond
de kick-off plaats van het besluitvormingstraject.
Starterswoningen
Akkermanstraat 28-30

Het college heeft besloten in principe medewerking te
verlenen aan het realiseren van 4 starterswoningen aan de
Akkermanstraat 28-30. De initiatiefnemer wil op het perceel
de twee bestaande woningen slopen en hier 4 kleine
starterswoningen voor terugbouwen. Medewerking is
voorstelbaar aangezien er grote vraag is naar betaalbare
starterswoningen. Het zijn woningen in een prijsklasse tot
circa €200.000,- en nul-op-de-meter woningen (passend voor
starters). Binnen het woningbouwprogramma is ruimte
gereserveerd voor kleine initiatieven als deze. Initiatiefnemer
dient bij de omwonenden de plannen toe te lichten. In de
procedure is de mogelijkheid ingebouwd voor het indienen
van zienswijzen en (na verlenen van de omgevingsvergunning) het indienen van beroep.

Beheerregeling
Informatiebeheer 2021
Gemeente Dongen

Het college stemt in met het vaststellen van de
Beheerregeling Informatiebeheer 2021 Gemeente Dongen.
Het college van burgemeester en wethouders is verplicht op
grond van de Archiefverordening gemeente Dongen 2019
interne regels vast te stellen voor het informatiebeheer. De
beheerregeling voorziet in de deelname aan een Strategisch
Informatieoverleg (SIO). Het SIO is een overlegplatform
waarin informatievraagstukken vanuit verschillende
expertises benaderd kunnen worden. Voor de beheersregels
heeft de VNG een model opgesteld dat gebruikt is als basis
bij de opstelling van de Beheerregeling Informatiebeheer
gemeente Dongen 2021.

Beantwoording
vragen D66

Het college stemt in met de beantwoording van vragen ex.
artikel 33 RvO inzake BDO-Benchmark Nederlandse
gemeenten 2021, zoals die schriftelijk zijn gesteld door D66.
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