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Ter inzage legging
van het ontwerp
bestemmingsplan
Groenstraat 9a
(Vlaamsche Spijcker)

Het college stemt in met het ontwerp bestemmingsplan
Groenstraat 9a (Vlaamsche Spijcker). Het plan wordt
gedurende zes weken ter inzage gelegd. Na de
ontwerpprocedure wordt het bestemmingsplan aan het
college voorgelegd en voor vaststelling aangeboden aan de
gemeenteraad. De Vlaamsche Spijcker is ruim vijf jaar in
gebruik als officiële trouwlocatie. De initiatiefnemer wil de
locatie in een breder segment onder de aandacht brengen en
exploiteren. Met de uitbreidingsplannen dient de bestemming
te worden aangepast naar een horecabestemming.

Eindafrekening
nieuwbouw
IKC Dongen-Vaart

Het college heeft kennis genomen van de eindafrekening van
de nieuwbouw IKC Dongen Vaart. Bouwheer stichting Initia
heeft verslag uitgebracht. Er resteert een overschrijding ad.
€ 19.448,- op het totale investeringskrediet van € 1.6 miljoen,
dat voor rekening van de gemeente komt. Deze kosten zijn
veroorzaakt door de externe inhuur van capaciteit voor
toezicht en handhaving. In 2018 en 2019 was onvoldoende
reguliere capaciteit bij het gemeentelijk team toezicht en
handhaving beschikbaar waardoor externe inhuur
noodzakelijk werd.

Wijziging
gemeenschappelijke
regeling OMWB

Het college is akkoord met wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB) en stelt de gemeenteraad voor hiermee in te
stemmen. Dit naar aanleiding van een wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Dit is de 3e wijziging en
deze heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van de
OMWB of de deelnemers aan de gemeenschappelijke
regeling. Na het vaststellen van de wijziging voldoet de
voornoemde regeling weer aan de wet.

Woningbouwprogramma
2021 - 2040

Het college stemt in met het woningbouwprogramma 2021 –
2040. Het laatste vastgestelde woningbouwprogramma
dateert van september 2019 en is toe aan actualisering. De
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raad wordt nader geïnformeerd over het gevoerde
woningbouwbeleid, het woningbouwprogramma en de
voortgangsrapportage met een raadsinformatiebrief.
Aansluiting gemeente
Dongen bij
LSI Convenant

Het college stemt in met aansluiting bij het landelijk
samenwerkingsconvenant interventieteams (LSI). Daarmee
zijn de kaders geborgd voor de samenwerking met partners
als politie, OM, Belastingdienst, UWV, ISZW, SVB, AVIM,
IND en vergelijkbare ketenpartners. Collectief doel van het
LSI is het integraal aanpakken van fraudes en ondermijnende
activiteiten.

Concept-verordening
Jeugdhulp

Het college stemt in met een aangepaste versie van de
concept-verordening Jeugdhulp gemeente Dongen en legt
deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Actualisatie
van de verordening is nodig vanwege recente (regionale)
ontwikkelingen en jurisprudentie.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

