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Onderwerp

Besluit

Verzoek gemeente Tilburg
wijze van afhandeling
schadevergoeding
oud-medewerkers tRom

Het college stemt in met het verzoek van de
gemeente Tilburg om schadevergoedingen aan oudmedewerkers van re-integratiebedrijf tRom die
hebben gewerkt met chroom 6, niet te gebruiken in
de berekeningen voor bijstand, kwijtschelding
gemeentelijke heffingen en belastingen en
tegemoetkomingen uit de Participatiewet. Voor
Dongen betreft het twee inwoners die door hun
voormalige gemeente zijn geplaatst bij tRom.
Het college stemt in met de aanbesteding en de
uitvoeringsplanning voor het realiseren van een
fietsstraat op de Mgr. Schaepmanlaan. De
ontwerptekening is besproken met de wijkraden
Centrum en Biezen en het Cambreur College. De
planning is gericht op uitvoering vóór de
zomervakantie en deels in de schoolvakantie.
Het college stemt in met de door de VNG
voorgestelde bedragen leerlingenvervoer. De eigen
bijdrage voor het schooljaar 2019/2020 wordt
bepaald op € 420,- (6km) en € 350,- (4km). Het
college heeft kennis genomen van het
Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer.
Het college stemt in met de benoeming van
mevrouw J. van den Berg te benoemen tot lid van
de Adviesraad Wmo. De benoeming is met ingang
van 1 juni 2019.
Het college heeft de aanbestedingsleidraad
vastgesteld voor de aanbesteding Afvoeren infill
buitenterrein Vierbundersweg 15 te Dongen. De
aanbestedingsprocedure begint op 15 mei 2019.
Op 19 december 2018 zijn lasten onder
bestuursdwang opgelegd aan TUF Recycling BV
wegens overtredingen van voorschriften van de
vergunning voor opslag en verwerking van
kunstgrasmatten. Gelast is onder andere om het
teveel aan opgeslagen infill af te voeren naar een
daartoe vergunde inrichting. De overtreders hebben
niet op de gestelde uiterlijke datum van 1 april 2019
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aan deze last voldaan. Het college heeft de
bevoegdheid om de last door feitelijk handelen ten
uitvoer te leggen. Dat betekent dat het college een
partij de opdracht kan verstrekken om de infill af te
voeren.. De in de markt te zetten opdracht omvat
het afvoeren van 7.557 ton infill (zand/rubber
mengsel) van het buitenterrein op de locatie
Vierbundersweg 15. De infill dient te worden
afgevoerd naar een voor opslag of voor opslag en
verwerking van de te af te voeren infill vergunde
inrichting ingevolge de Wabo. De kosten van
toepassing van de bestuursdwang zullen worden
verhaald op de overtreders. Na toepassing van de
bestuursdwang zal aan de overtreders een
kostenverhaalsbeschikking worden gezonden,
waarin de hoogte van de kosten is bepaald.
Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 7 mei 2019.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

