Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 11 december 2018
Onderwerp

Besluit

Herbenoeming leden
adviescommissie voor de
bezwaarschriften

Het college heeft besloten tot herbenoeming van de
leden van de adviescommissie voor de
bezwaarschriften voor de zittingsperiode 2018 2022. De leden van de bezwaarschriftencommissie
ontvangen een benoemingsbrief.
Het college stemt in met de gecombineerde
piketregeling (24/7) van de gemeenten Dongen,
Loon op Zand en Waalwijk voor de functies
Bestuurlijk Adviseur Bevolkingszorg (BaBz) en
AdviseurOpenbare Orde en Veiligheid (AOV). Dit
onder voorwaarde dat de gemeente Waalwijk en
Loon op Zand dit advies integraal overnemen.
Het college heeft besloten het lopende contract met
Eagle Shelter met een half jaar te verlengen. De
vrije inloopvoorziening voor kwetsbare inwoners
krijgt verlenging van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.
De subsidie over 2018 is vastgesteld op
€ 72.462. Eagle Shelter heeft voldaan aan de
voorwaarden en verplichtingen die zijn verbonden
aan het ontvangen van de subsidie.
Het college heeft besloten de heer W. Segers te
benoemen tot lid van de Wmo-adviesraad, met
ingang van 1 januari 2019. De voordracht is gedaan
door de adviesraad.
Het college heeft het voornemen om een
looierijgebouw achter het woonhuis Hoge Ham 48
aan te wijzen als gemeentelijk monument. De
procedure wordt in werking gezet om toepassing te
geven aan artikel 5 van de 'Erfgoedverordening
gemeente Dongen 2016'. De looierij dateert uit het
laatste kwart van de 19e eeuw. Op 24 september
2018 is er door de Heemkundekring De Heerlyckheit
Dongen een schriftelijk verzoek ingediend om op
grond van de Erfgoedverordening de looierij aan te
wijzen als gemeentelijk monument. Er zijn adviezen
gevraagd aan het Monumentenhuis Brabant en de
geïntegreerde welstands- en monumentencommissie. Deze adviseren om de looierij aan te
wijzen als gemeentelijk monument. Volgens
procedure dient binnen 26 weken een definitief
besluit genomen te worden over de aanwijzing.
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Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 11 december 2018.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

