Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 12 juni 2018
Onderwerp

Besluit

Afvalstoffenverordening
2018

Het college heeft besloten tot vaststelling van het
uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente
Dongen 2018. Het college heeft besloten tot vaststelling van de acceptatievoorwaarden 2018 voor
milieustraat De Coolhof. Aanpassing en vaststelling
van beide stukken was nodig om te voldoen aan de
algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
die geldt vanaf 25 mei 2018.
Het college heeft kennis genomen van de resultaten
van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit
(ENSIA) die is uitgevoerd bij de gemeente Dongen.
ENSIA is de nieuwe landelijke verantwoordingsmethode met betrekking tot informatieveiligheid. De
raad wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Het college stemt in met het sluiten van een
convenant met alle partners binnen politiedistrict Hart
van Brabant betreffende informatiedeling bij CTERzaken. CTER staat voor Contra Terrorisme
Extremisme en Radicalisering. Het convenant wordt
ondertekend door een aantal vaste partners. Dit zijn:
Politie, Openbaar Ministerie, Gemeenten uit
politiedistrict Hart van Brabant, Raad van de
Kinderbescherming en Reclassering.
Het college heeft kennis genomen van het advies van
de commissie voor de bezwaarschriften inzake de
bezwaren gericht tegen de besluiten tegemoetkoming
planschade met betrekking tot Lijsterlaan 10 en 12.
Conform het advies heeft het college besloten de
bezwaren ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld bij de
rechtbank.
Het college heeft besloten to verkoop van grond,
gelegen te Dongen aan Binnenhoven, ter grootte van
circa 38 m², voor de koopsom van € 8.360,00. Op het
perceel staan twee garageboxen op grond van de
gemeente Dongen. De eigenaar van deze
garageboxen heeft verzocht deze ondergrond van de
gemeente te kopen. Er zijn geen belemmeringen om
niet aan deze verkoop mee te werken.
Het college stelt de gemeenteraad voor het
bestemmingsplan zonnepark Tichelrijt gewijzigd vast
te stellen. Daarbij wordt de zienswijze van de
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provincie Noord-Brabant ontvankelijk en gegrond
verklaard. De zienswijze van de provincie ziet toe op
de kwaliteitsverbetering van het landschap.
Het college stelt de gemeenteraad voor een verklaring
van geen bedenkingen af te geven. Door de afgifte
van de verklaring wordt een planologisch- juridische
basis gelegd op grond waarvan het college van
burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning kan verlenen voor de aanleg van een
zonnepark op de locatie de Wildert.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 12 juni 2018.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

