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Besluit

Aanvraag van
omgevingsvergunning
voor nieuwbouw Aldi

Het college heeft een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de nieuwbouw van Aldi
aan de Steenstraat 3. De aanvraag in strijd is met
de beheersverordening Tichelrijt omdat op de locatie
detailhandel niet is toegestaan. Op grond van artikel
2.10, lid 1, onder c, van de Wabo moet de
omgevingsvergunning voor deze activiteit worden
geweigerd. De concept-weigering wordt gepubliceerd en ter inzage gelegd met de mogelijkheid om
binnen 6 weken zienswijzen in te dienen.
Het college heeft besloten de overeenkomst met
Eagle Shelter met een half jaar te verlengen tot eind
2019. Eagle Shelter levert een vrije inloopvoorziening voor kwetsbare inwoners van Dongen.
Het college heeft besloten af te wijken van het
gemeentelijk aanbestedingsbeleid en voor de
aanleg van een Netlonveld met beregening op het
Wilhelminaplein en in park Vredeoord te volstaan
met één offerte. De werkzaamheden in het
centrumgebied zijn in volle gang. Na de bouwvak
wordt begonnen aan park Vredeoord en
Wilhelminaplein. Gekozen is voor het aanleggen van
een versterkte grasmat op het Wilhelminaplein en
het grote gazon in park Vredeoord. De constructie
bestaat uit een gedraineerd terrein met in de
bovenlaag kunststof vermengd. Het veld wordt
sterker, draagkrachtiger en de gebruikswaarde
neemt toe. Bij de evenementen wordt minder
schade aan het veld aangericht. Deze constructie is
gepatenteerd en wordt door één partij in Nederland
op de markt gebracht. Daarom kunnen bij het
aanbestedingsbeleid niet meerdere offertes worden
aangevraagd. De kosten voor de renovatie van het
Wilhelminaplein en park Vredeoord passen binnen
het budget zoals opgenomen in de begroting 2019.
Het college heeft besloten tot het vaststellen van het
Vergunningenuitvoeringsprogramma 2019. Het
programma wordt ter kennisname aangeboden aan
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de gemeenteraad en de provincie.
Regionaal actieplan
perspectief op werk

TUF Recycling BV

Het college stemt in met het regionaal actieplan
Perspectief op Werk 2019-2021. Op dit moment is er
sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dit biedt
kansen voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt om hieraan deel te gaan nemen.
Staatssecretaris Tamara van Ark heeft budget
beschikbaar gesteld om deze kansen te verzilveren
en heeft de wethouders van de centrumgemeente
opgeroepen tot een regionaal actieplan. De
aanvraag die het college steunt wordt ingediend
door alle gemeenten binnen de regio Hart van
Brabant, UWV, Diamant-groep, Baanbrekers, FNV,
WSP Werkhart, Midpoint Brabant,
OnderwijsGroepTilburg en PRO/VSO.
Het college heeft besloten om in hoger beroep te
gaan tegen het vonnis van de rechtbank ZeelandWest-Brabant van 27 maart 2019. Het college had
de rechter verzocht om TUF te veroordelen om de
destijds openstaande dwangsommen aan de
gemeente te voldoen en om TUF te veroordelen om
de kosten van bestuursdwang aan de gemeente te
voldoen. Bij vonnis van 27 maart 2019 heeft de
rechtbank TUF veroordeeld om de openstaande
dwangsommen aan de gemeente te voldoen. De
vordering om de kosten van bestuursdwang te
voldoen heeft de rechtbank afgewezen, omdat
onvoldoende is gebleken dat er op dat moment
daadwerkelijk kosten voor het uitvoeren van
bestuursdwang waren gemaakt. Op dit moment zijn
er wel kosten voor bestuursdwang gemaakt,
namelijk voorbereidingskosten. Het betreft
voorbereidingskosten voor het uitvoeren van de last
om de op het buitenterrein opgeslagen matten en
infill af te dekken en voorbereidingskosten voor het
uitvoeren van de last om het teveel opgeslagen infill
af te voeren naar een vergunde inrichting. Het
college heeft besloten om in hoger beroep te gaan
tegen het vonnis van de rechtbank, om de
genoemde voorbereidingskosten te verhalen en het
conservatoir beslag veilig te stellen.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 25 juni 2019.
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