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Diverse aanbestedingen water
& riolering

De gemeente Dongen werkt samen in de waterkring
Hart van Brabant. Dit samenwerkingsverband bestaat
verder uit de volgende organisaties: Gilze en Rijen,
Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk,
Tilburg, Waalwijk, waterschap Brabantse Delta,
waterschap De Dommel en Brabant Water.
Samenwerken biedt onder andere kansen op
gebieden van kwaliteitsverbeteringen,
kostenbeheersing en vermindering van
kwetsbaarheid. Binnen het samenwerkingsverband
worden jaarlijks diverse gezamenlijke aanbestedingen
georganiseerd.
Aan het college wordt gevraagd om voor diverse
aanbestedingen volmachten te verlenen zodat
Dongen hieraan rechtmatig kandeelnemen. Het
betreft: reiniging en inspectie vrijvervalriolering 2022 –
2026; onderhoud rioolinstallaties 2023 – 2026;
baggeren Stedelijk Water 2023 – 2024.

Evaluatie Pilot wijkschouw
toegankelijkheid

Het college heeft op 16 maart 2021 besloten een “pilot
wijkschouw toegankelijkheid” te laten plaatsvinden ter
uitwerking van een daartoe aangenomen motie van de
gemeenteraad (12 november 2020). De pilot is
bedoeld om inzicht te krijgen in de volgende
aspecten:1. Welke tijd is met een schouw gemoeid; 2.
Waar lopen we (soms letterlijk) tegenaan; 3. Hoeveel
en welke knelpunten komen we tegen; 4. Welke
kosten en capaciteit zijn gemoeid met het oplossen
van de gesignaleerde knelpunten.
De evaluatie van de uitgevoerde pilot ligt voor om te
bepalen hoe het vervolg zal worden vorm gegeven.

Beslissing op bezwaar boete
houder Kinderdagverblijf De
Bengels

Op 24 september 2020 heeft de toezichthouder van
de GGD Hart voor Brabant tijdens het jaarlijks
inspectieonderzoek overtredingen bij KDV De Bengels
geconstateerd. Daarop heeft de gemeente door
middel van een aanwijzing gehandhaafd. De houder
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van KDV De Bengels heeft een bezwaarschrift
ingediend tegen de opgelegde boete van € 1.500,--.
De adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft
een advies uitgebracht.
Thans wordt het college gevraagd een beslissing op
het bezwaar te nemen.
Realisatie van een Ruimte voor
Ruimte woning aan de
Breedstraat (ongenummerd
naast 15)

Er is een principe verzoek ingediend om medewerking
voor de realisatie van een zogenoemde ruimte voor
ruimte-woning aan de Breedstraat.
Het college wordt gevraagd hierover een principe
standpunt in te nemen.

Samenwerkingsovereenkomst
aanleg glasvezel 's
Gravenmoer door KPN

KPN heeft aangekondigd om in 2025 circa 65% van
de Nederlandse huishoudens op glasvezel
aangesloten te hebben .Daaruit volgend heeft
Glaspoort/KPN het voornemen om de kern van ‘s
Gravenmoer en Dongen-Vaart te voorzien van een
glasvezelnetwerk. Vanwege de omvang van dit project
hecht Glaspoort/KPN eraan om aanvullend op de
vergunning ook een samenwerkingsovereenkomst
met de gemeente af te sluiten. Zaken die in deze
overeenkomst geregeld worden, betreffen onder
andere de communicatie met gemeente en bewoners,
de looptijd van de werkzaamheden en de omvang van
het gebied.
De concept overeenkomst ligt ter besluitvorming voor.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

