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Besluit

Uitbreiding vaste
externe trouwlocaties

Het college heeft besloten Café d'Ouwe Sok,
Tramstraat 60, met ingang van 1 januari 2020
aan te wijzen als vaste externe locatie voor het
sluiten van huwelijken en geregistreerde partnerschappen. Eerder werden hiertoe aangewezen
museum De Looierij, de Oude Kerk, SED,
Vlaamsche Spijcker, brouwerij Opener en
Vlaamse schuur Den Heerd.
Het college stemt in met het raadsvoorstel tot het
intrekken van de 'subsidieverordening
gemeentelijke monumenten gemeente Dongen
2017'. Dit onder voorbehoud van het vaststellen
van de gemeentelijke begroting 2020, waarbij de
gemeenteraad besluit om voor 2020 en in
meerjarenperspectief 2021-2023 geen geld
beschikbaar te stellen voor gemeentelijke
monumenten. Als gevolg van dit besluit moet de
verordening worden ingetrokken.
Het college heeft besloten de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Regio Hart van
Brabant definitief vast te stellen. De
gemeenteraad heeft recent besloten om het
college hiervoor toestemming te verlenen.
Het college heeft besloten tot vaststelling van de
financiële verordening 2020 en legt deze ter
besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
Het college heeft besloten tot vaststelling van de
leidraad treasurystatuut 2020 en de leidraad
invordering 2020.
Het college is in principe bereid medewerking te
verlenen aan het omzetten van het gebruik van
het pand Villa Berkenheuvel aan Heuvelstraat 8
van wonen naar kantoor (met netwerkfunctie).
Medewerking is mogelijk middels toepassing van
artikel 4, lid 9 van bijlage II van het Bor (Besluit
omgevingsrecht). Dit houdt in: het wijzigen van
het gebruik van een bestaand pand. Bij de
aanvraag om een omgevingsvergunning dient
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een ruimtelijke motivering gevoegd te worden.
De initiatiefnemer wordt verzocht op voorhand
het gesprek aan te gaan met de omgeving in het
kader van participatie en draagvlak.
Het college stemt in met een herstelbesluit ten
aanzien van het verzoek om tegemoetkoming in
planschade met betrekking tot Lijsterlaan 14. Het
besluit houdt rekening met de recente
tussenuitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en is
conform het hernieuwde definitieve advies van
Thorbecke, deskundige op het gebied van
planschade. De aan aanvragers toe te kennen
tegemoetkoming in schade op basis van taxatie
en na aftrek van normaal maatschappelijk risico,
is vastgesteld op € 7.500. Op grond van de
planschadeovereenkomst wordt € 5.250 (70%)
hiervan verhaald op de derde belanghebbende.
Het college stemt in met voorstel aan de
gemeenteraad tot wijziging van de Wmo
conform de Verordening Wmo Dongen 2019. Er
zijn diverse ontwikkelingen die hier aan ten
grondslag liggen: landelijke wijziging van de
regeling Eigen bijdrage in het abonnementstarief,
inbreng van de Wmo adviesraad en inbreng uit
de praktijk van de Wmo consulenten. De
verordening moet up to date zijn om rechtmatige
beslissingen van aanvragen Wmo voorzieningen
mogelijk te maken.
Het college heeft kennis genomen van de
bestuursrapportage 2019-3 en legt deze ter
besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
Het college heeft kennis genomen van de
managementletter 2019 en biedt deze aan de
financiële commissie aan.
Het college heeft besloten tot deelname aan het
inkoopcollectief voor de Europese aanbesteding
gas. Het college heeft besloten tot verlening van
een volmacht aan de gemeente Tilburg voor
uitvoering van de Europese aanbesteding gas,
inclusief het sluiten van een duurovereenkomst
met een looptijd van 4 jaar vanaf 1 januari 2021.
Het college stemt in met acht aangepaste
belastingverordeningen 2020 en de regeling
kwijtschelding 2020. Deze worden ter vaststelling
voorgelegd aan de gemeenteraad, onder
voorbehoud van vaststelling van de begroting
2020. Op basis van de programmabegroting
2020 en de gewijzigde wetgeving/jurisprudentie
moeten de belastingverordeningen voor het
belastingjaar 2020 worden gewijzigd.
Het college stemt in met het raadsvoorstel de om
de heer W. Dankers uit Tilburg per 1 januari 2020
te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht
van Stichting Bravoo en legt dit ter
besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
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