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Ter inzage legging ontwerp
paraplubestemmingsplan
Parkeren Dongen

Het college stemt in met het als ontwerp ter
inzage leggen van het paraplubestemmingsplan Parkeren Dongen. Via het plan wordt (met
uitzondering van plangebied beheersverordening Tichelrijt) gemeente breed een
nieuw artikel opgenomen waarin het beleid voor
parkeernormen wordt geregeld.
Het college stemt in met het aanwijzingsbesluit
van de gemeentearchivaris en archiefbewaarplaatsen. Het besluit dient opnieuw genomen te
worden in het kader van de Wet Normalisering
Rechtspositie Ambtenaren (WNRA).
Het college stemt in met het sluiten van een
koopovereenkomst inzake bouwgronden in
Fase 4 van De Beljaart. Het betreft een
overeenkomst met ontwikkelpartner Van
Wanrooij Projectontwikkeling B.V. die eerder
woningen bouwde in Fase 3. Van Wanrooij
heeft nog 108 bouwrechten in portefeuille.
Binnen Fase 4 van De Beljaart kunnen 44 van
deze rechten worden ingevuld. Dit plan voorziet
in de realisatie van 18 huurwoningen en 26
koopwoningen. De totale verkoop levert € 1.8
miljoen op. Deze inkomsten komen ten gunste
van grondexploitatiecomplex De Beljaart.
Het college stemt in met het personeelshandboek gemeente Dongen 2020. Het handboek
en de (arbeidsvoorwaarden)regelingen treden
in werking per 1 januari 2020.
Het college stemt in met aanvullend onderzoek
om zo een juist besluit te kunnen nemen over
het vervolg van het verkeersplan 's
Gravenmoer. Bewoners en andere betrokken
partijen worden nader geïnformeerd en de raad
ontvangt een raadsinformatiebrief.
Het college heeft via de gemeente Oosterhout
kennis genomen van de gebiedsvisie AVRI,
Oosteind. De voorgestane ontwikkelingen
hebben betrekking op Oosterhouts grondgebied
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en grenzen aan 't Blik, gemeente Dongen.
Gemeente Oosterhout en gemeente Dongen
houden contact over nadere ontwikkelingen.
Het college stemt in met het vaststellen van de
handreiking toepassing PFAS houdende grond
en baggerspecie Noord-Brabant. De OMWB
kan deze dan toepassen bij meldingen in het
kader van het Besluit Bodemkwaliteit
(grondverzet). De handreiking komt te vervallen
en wordt ingetrokken als in het voorjaar 2020
een aanvullende bodem- kwaliteitskaart voor de
PFAS wordt vastgesteld.
De omgevingsdiensten hebben in opdracht van
56 gemeenten in Brabant een handreiking
PFAS opgesteld. De afkorting PFAS staat voor
poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen
komen van nature niet in het milieu voor. PFAS
zijn in veel producten toegepast. Daardoor, en
door emissies en incidenten, zijn deze stoffen
in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder
andere in de bodem, in bagger en in het
oppervlaktewater.
Het college heeft kennis genomen van de
jaarstukken 2018 van Stichting DonckHuys. De
subsidie 2018 voor Stichting DonckHuys wordt
vastgesteld op een bedrag van € 267.175,Het college heeft de brief inzake jeugdzorg
vastgesteld die namens het gemeentebestuur
van Dongen wordt verstuurd aan het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is
conform de motie die de raad heeft
aangenomen bij de behandeling van de
begroting. Deze motie heeft betrekking tot de
kosten van de jeugdzorg voor gemeenten, als
gevolg van toewijzing door een rechtbank. Als
achterliggende gedachte geldt dat een
gemeente op geen enkele wijze invloed heeft
op dergelijke toewijzingen, maar wel de
uitvoeringskosten draagt. De gedachte uit
deze motie sluit aan op het landelijke gesprek
over wie de kosten voor de 'zware' gevallen
binnen de jeugdzorg moet dragen. Het college
verzoekt de minister de motie van de
gemeenteraad van Dongen mee te nemen in
de gesprekken en gedachten hierover.
Het college heeft besloten om het hoger beroep
tegen het vonnis van de rechtbank ZeelandWest-Brabant in de zaak TUF Recycling BV
niet door te zetten. De gemeente Dongen heeft
thans geen kosten bestuursdwang van TUF te
vorderen die het doorzetten van het hoger
beroep rechtvaardigen. Nog te maken kosten
van bestuursdwang, kunnen indien aan de orde
via de bestuursrechtelijke procedure worden
verhaald.
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