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Onderwerp

Besluit

Zonnepark

Het college stemt in met een ontwerpbestemmingsplan
voor gronden grenzend aan het bedrijventerrein
Tichelrijt, bekend als Tichelrijt III. Het plan voorziet voor
onbepaalde tijd in de ontwikkeling van een zonnepark
inclusief voorzieningen, zoals ontsluiting op de
openbare weg, parkbekabeling, schakelstations,
landschappelijk inpassing. Het college heeft besloten
het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage te leggen voor een periode van zes weken.
Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te
stellen voor de aanschaf van werkmateriaal voor de
gemeentelijke buitendienst. Het betreft een
aanhangwagen voor het aan- en afvoeren van
containers op de milieustraat. Deze investering is
opgenomen in de begroting voor 2018.
Het college stemt in met het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het realiseren van drie
grondgebonden woningen en drie appartementen op
het perceel Sint Josephstraat 135. De ontwikkelaar
heeft met omwonenden gesproken over de ontwikkeling
van deze voormalige Elro-locatie. De inspraakreacties
zijn verwerkt in de inspraaknota.
Het college heeft kennis genomen van de drie
ontvangen zienswijzen op de uitgangspuntennotitie
tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten. Bij de uitwerking
van de beleidsregels / beleidsnotitie huisvesting
arbeidsmigranten 2018 wordt rekening houden met de
ingebrachte zienswijzen. Het bewonerscollectief
Vaartweg wordt uitgenodigd voor de bijeenkomst met
stakeholders over de nieuwe (concept)beleidsnotitie.
Het college stemt in met de voortgangsrapportage
grondexploitatie 2018 (deel 2) en legt deze ter
vaststelling voor aan de gemeenteraad. In deze
rapportage zijn de gerealiseerde baten en lasten tot en
met 2017 verwerkt. Daarnaast is een prognose
gemaakt van de baten en lasten voor de komende
jaren. De vorige voortgangsrapportage grondexploitatie
2018 (deel 1) is eind vorig jaar door de raad
vastgesteld.
Het college heeft in het kader van samenwerking
arbeidsparticipatie in de arbeidsmarktregio Hart van
Brabant kennis genomen van:
-Actiegerichte Regionale Samenwerkingsagenda
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-Overdrachtsdocument Regionale
Werkgeversdienstverlening & Matching
-Voorlopig advies bundeling middelen
Werkgeversdienstverlening
Deze documenten worden bij wijze van overdracht
aangeboden aan de nieuwe bestuurders. Het college
merkt op dat het voorlopig advies inzake de bundeling
van middelen nog onvoldragen is en nadrukkelijk
nadere studie en uitwerking vraagt.
Het college stemt in met het ter inzage leggen van het
ontwerpbestemmingsplan Trappistenstraat.
Woningcorporatie Casade wil het woningbestand aan
de Trappistenstraat vernieuwen (sloop en nieuwbouw).
Hiervoor wordt een bestemmingsplanprocedure
doorlopen.
Het college heeft besloten eenmalig een
exploitatiebudget duurzaamheid ad € 35.000
beschikbaar te stellen voor de start van de lokale
aanpak in Dongen voor verduurzaming van bestaande
woningen en vervolgens deze regionaal uit te breiden in
Hart van Brabant. De dekking vindt plaats uit de
reserve Duurzaamheid.
Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te
stellen voor een upgrade van het integraal
beheersysteem GBI. Dit systeem wordt door de
gemeentelijke organisatie gebruikt voor het beheer van
de openbare ruimte.
Het college heeft besloten een nieuwe overeenkomst
aan te gaan met de Plangroep over de periode van 1
juli 2018 tot 1 juli 2019. De huidige overeenkomst met
de Plangroep voor de inkoop van professionele
schuldhulpverleningstrajecten loopt af op 30 juni 2018.
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