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Onderwerp

Besluit

Ter inzage legging
ontwerpbestemmingsplan
Eindsestraat 24

Het college stemt in met het ter inzage leggen
van het ontwerpbestemmingsplan Eindsestraat
24. Er is een verzoek om planschade ingediend
en dit is toegekend. Een deel van de
planschade wordt gecompenseerd in natura
door een planologisch herstel. Het ontwerpbestemmingsplan maakt dit herstel mogelijk.
Het college stemt in met verkoop van de
ondergrond Dassendonk 10. Op het adres is
een cafetaria gevestigd. Het staat op een
perceel grond van de gemeente. Hiervoor is in
2012 een recht van opstal voor de huidige
eigenaar/exploitant gevestigd. Bij het vestigen
van het recht van opstal is tevens een eerste
recht van koop voor de grond aan hem
verstrekt. De betreffende ondernemer wenst de
grond nu aan te kopen.
Het college stemt in met het aanwijzen van
collectieve festiviteiten 2020. Op basis van de
APV kan het college dagen aanwijzen waarop
horecabedrijven meer geluid mogen
maken dan volgens de milieuregelgeving is
toegestaan. Dit noemen we de collectieve
festiviteiten. Op verzoek van de horeca zijn dit
al jarenlang de algemeen erkende feesten in
Dongen, zoals carnaval, kermis, koningsdag.
Het college stemt ermee in om bestemmingsplan Zandeweg 2 ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad. Het plan heeft
zes weken ter inzage gelegen. Na overleg met
de provincie Noord-Brabant, initiatiefnemer en
de naastgelegen grondeigenaar is het plan op
onderdelen aangepast.
Het college stemt in met de benoeming van
twee nieuwe leden voor de commissie
ombudsman. De heer M. Poppelaars en
mevrouw M. Weterings worden door de raad in
de vergadering van 30 januari 2020
voorgedragen tot benoeming.

Verkoop ondergrond
Dassendonk 10

Aanwijzing van collectieve
festiviteiten 2020

Voorleggen bestemmingsplan
Zandeweg 2 aan gemeenteraad

Benoeming nieuwe leden
Commissie Ombudsman

Subsidieregeling 2020

Subsidie peuteropvang en
voor-en vroegschoolse
educatie 2020

Mandaatregister 2019 / budget
houdersregeling

CPO project Tiny Wonen
hoek Beljaartlaan / Lage Ham

Het college stemt in met de subsidieregeling
2020. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van
de subsidieregeling in 2019 opgenomen. Vanaf
2021 liggen er taakstellingen om de subsidieplafonds de komende jaren te verlagen.
Aanvragers uit gemeente Dongen kunnen tot 1
oktober 2020 subsidie aanvragen voor een
jaarlijkse of incidentele activiteiten, een BCF
subsidie of een innovatie- en stimuleringssubsidie. Het college beslist op uiterlijk 31
december 2020 over de toekenning volgens de
geldende subsidieregeling.
Het college stemt er mee in een voorlopig
subsidiebedrag ad. € 133.206, - beschikbaar te
stellen ten behoeve van peuteropvang en
voor-en vroegschoolse educatie in 2020.
Alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar
kunnen naar de peuteropvang in de gemeente
Dongen. Peuteropvang stimuleert de
ontwikkeling van jonge kinderen. Opvang,
samen spelen en educatie komen
er samen en zo gaan jonge kinderen goed
voorbereid naar de basisschool. Een onderdeel
van de peuteropvang is de voor-en
vroegschoolse educatie (VVE). Dit is een
programma waarmee kinderen spelenderwijs
extra worden ondersteund. Door vier lokale
aanbieders is ten behoeve van peuteropvang
en VVE in 2020 het subsidieverzoek ingediend.
Het college stemt in met vaststelling van het
mandaatregister gemeente Dongen 2019. Het
college stemt in met vaststelling van de
budgethouders regeling gemeente Dongen
2019. Het mandaatregister en de
budgethoudersregeling spelen in op de nieuwe
organisatiestructuur en het zelforganiserend
werken bij de gemeentelijke organisatie.
Het college stemt in met het opstarten van de
vervolgprocedure voor een CPO project Tiny
Wonen op de locatie hoek Beljaartlaan / Lage
Ham. Het gaat om het realiseren van een vijftal
kleine, tijdelijke woningen. Het initiatief past
binnen het provinciale, regionale en lokale
woonbeleid. In principe wordt medewerking
verleend aan dit verzoek. Verdere uitwerking
heeft plaats als pilot in het kader van de
Omgevingswet. Een groep jonge inwoners wil
als starters op de woningmarkt graag wonen in
een alternatieve woonvorm (tiny house) die in
Dongen nog niet aanwezig is. Zowel een stuk
idealisme (wonen op een beperkt aantal m2,
ecologisch verantwoord bouwen en wonen),
betaalbaarheid, als de mogelijkheid een en
ander relatief snel te kunnen realiseren
spelen bij dit initiatief een rol. Bewust kiezen de
initiatiefnemers voor een tijdelijk concept dat
past bij hun huidige behoeften en levensfase.

Theek 5

Raadsvoorstel uitvoeringsplan
Grondstoffen Dongen 20202021
Evaluatie beleid huisvesting
arbeidsmigranten

Aanwijzingsbesluiten Wet
Normalisering Rechtspositie
Ambtenaren

Het college heeft kennis genomen van de
jaarstukken 2018, begroting 2019 en 2020 van
Bibliotheek Theek 5. De subsidie 2018 is
vastgesteld op een bedrag van € 431.986,Voor 2019 wordt een definitieve subsidie
verleend van € 438.096,- Voor 2020 een
voorlopige subsidie van € 433.611,Het college stemt in met het uitvoeringsplan
Grondstoffen Dongen 2020-2021 en legt dit
voor aan de gemeenteraad.
Het college stemt in met de bestuursopdracht
evaluatie beleid huisvesting arbeidsmigranten.
De raad wordt ander geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.
Het college stemt in met de aanwijzingsbesluiten (loco)gemeentesecretaris, buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders Participatiewet. De besluiten moeten
worden genomen in het kader van de Wet
Normalisering Rechtspositie
Ambtenaren.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 17 december 2019.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

