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Revisievergunning CCEP

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het
afgeven van een nieuwe revisievergunning voor de
inrichting van Coca-Cola European Partners Nederland B.V.
(CCEP) aan de Eindsestraat 137. De aanvraag is
beoordeeld door de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB) en wordt vergunbaar geacht. De
aangevraagde situatie past echter niet binnen het geldende
bestemmingsplan. Er is een nieuw bestemmingsplan in
voorbereiding waarin het wel past. Nu het college akkoord is
met het voorliggende voorstel, zal de OMWB onder
mandaat de revisievergunning afgeven. Deze vergunning
komt eerst ter inzage als ontwerp. Eventuele zienswijzen
kunnen reden geven de vergunning niet, dan wel in
gewijzigde vorm af te geven. CCEP heeft toegezegd de
eigenaren/gebruikers van omringende percelen tijdig te
informeren over de door haar gewenste ontwikkelingen.

Ontwerpbestemmingsplan
en ontwerpbesluit
‘Eindsestraat ong. naast
76 in Dongen’

Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan en
ontwerpbesluit ‘Eindsestraat ong. naast 76 in Dongen’ voor
de realisatie van een Ruimte voor Ruimte woning. De
stukken worden gedurende zes weken ter inzage gelegd.
De eigenaar heeft een ruimte voor ruimte titel aangekocht
bij de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte met
een Dongense titel.

Kwijtschelding huur
gemeentelijke
sportaccommodaties

Het college heeft besloten de huur van de gemeentelijke
sportaccommodaties voor amateursportverenigingen die
vallen onder de landelijke TVS regeling in de periode 1
januari t/m 31 maart 2021 (gedeeltelijk) kwijt te schelden
zonder voorbehoud van vaststelling door het rijk. Het deel
van de compensatie dat bestemd is voor de huurders van
binnensportaccommodaties wordt overgemaakt aan de BSA
zodat zij het financieel kunnen afhandelen. De verenigingen
en BSA waarvoor de kwijtschelding wordt aangevraagd,

ONDERWERP

BESLUIT

worden voor 15 juli 2021 per brief op de hoogte gesteld van
dit besluit. In deze brief zullen ook de overige financiële
coronaregelingen voor sportverenigingen genoemd worden.
Uitstel vaststelling
verordeningen
gemeentelijke
begraafplaatsen

Het college kiest voor uitstel van de vaststelling
verordeningen gemeentelijke begraafplaatsen. In de
eerstvolgende raadscyclus wordt aan de raad een voorstel
voorgelegd om de beheersverordening gemeentelijke
begraafplaatsen niet op 1 juli 2021 maar op 1 januari 2022
in te laten gaan. In de besluitvormende raadsvergadering
van 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad een nieuwe
beheersverordening en een nieuwe legesverordening voor
de gemeentelijke begraafplaatsen in Dongen en ’s
Gravenmoer vastgesteld. Het bieden van meer
keuzevrijheid aan onze inwoners is een van de leidende
principes. De wijzigingen die worden doorgevoerd zijn van
invloed op de applicatie die gebruikt wordt voor de
begraafplaatsadministratie. Het werk dat nodig is om deze
wijzigingen door te voeren kost meer tijd en specialistische
kennis dan ingeschat. Zorgvuldigheid heeft hierbij hogere
prioriteit dan snelheid. Dat is de reden dat de verordening
nu nog niet openbaar kan worden gemaakt. Het college
heeft de organisatie verzocht om een voorstel dat voorziet
in mogelijke compensatie in de tussenliggende periode.
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