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Besluit

Eindsestraat 95

Het college stemt onder voorwaarden in met wijziging
van de aanduiding bedrijfswoning naar de aanduiding
plattelandswoning voor het perceel aan de Eindsestraat
95. De huidige bedrijfswoning is momenteel niet
noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van het agrarisch
bedrijf (akkerbouw).
Het college heeft kennis genomen van het advies van
de participatieraad inzake het beleidsplan Dongen
Samen Sterk Tegen Armoede. De participatieraad
reageert positief op het plan met de daaraan
gekoppelde beslispunten. Ook worden er
aanbevelingen gedaan die een goede aanvulling
kunnen vormen voor aanscherping van de aanpak van
de armoedeproblematiek. Dit zal bij de uitvoering van
het beleidsplan betrokken worden. Het advies en de
reactie van het college worden gedeeld met de
gemeenteraad, zodat de raad bij de besluitvorming op 8
maart 2018 hiervan gebruik kan maken.
Het college stemt in met het verlenen van de
omgevingsvergunning voor het realiseren van een IKC
Dongen-Vaart op het perceel Vaartweg 104. Voor het
realiseren van vervangende nieuwbouw voor
basisschool St. Agnes op verzoek van Stichting
Initia is een afwijkingsprocedure doorlopen. Het
ontwerpbesluit heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er is
één zienswijze ingediend; deze geeft geen aanleiding
om niet over te gaan tot het verlenen van de
omgevingsvergunning. Belanghebbenden kunnen
tegen het verlenen van de omgevingsvergunning
binnen 6 weken na verlenen van de beschikking
bezwaar maken.
Het college stemt in met de Offerte 2018 'Inzet in
Gemeente Dongen - Toegang en sociale wijkteams'
van Jeugdbescherming Brabant (JBB). De gemeenten
in de regio Hart van Brabant werken vanaf de
decentralisatie van de jeugdhulp samen met JBB in de
toegang tot de jeugdhulp.
Het college heeft besloten tot het vaststellen van de
"Verklaring Van Toepasselijkheid (VVT) 2018", in het
kader van de Baseline Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeente (BIG).
Het college heeft besloten een krediet van € 194.073
beschikbaar te stellen voor de reconstructie van de
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Minister Aalberselaan. De werkzaamheden worden
gegund aan firma C-infra. De reconstructie bestaat uit
het vervangen van de trottoirs, de aanleg van
parkeerplaatsen en de aanleg van fietsstroken en een
rijbaan. Voor de uitvoering van de rijbaan is
gekozen voor asfalt met een streetprint. Hierbij wordt
na aanleg van de asfalt deze opnieuw verwarmd en
wordt er een net met een structuur ingedrukt. Het
voordeel hiervan is een visueel beeld van een open
(klinker)verharding terwijl het een asfaltconstructie is.
Het college heeft besloten tot afwijzing van het verzoek
van Midden-BrabantGlas (MGB) voor verlaging van het
legestarief en de degeneratie-kosten voor het leggen
van een glasvezelkabel. MBG is een coöperatie die
bezig is met het realiseren van een groot
glasvezel-netwerk in de buitengebieden van 16
gemeenten in Midden-Brabant, waaronder Dongen.
Aangezien de legeskosten voor een instemmingsbesluit
voor het leggen van kabels en leidingen in Dongen
relatief laag is, worden de tarieven die zijn vastgelegd
in de belastingverordening, gehandhaafd.
Het college heeft kennis genomen van het uitgevoerde
onderzoek naar de uitvoering van de verplichtingen op
basis van de huidige Wet Basisregistraties Adressen en
Gebouwen (BAG) en van de voorgestelde
verbetermaatregelen voor 2018.
Het college stemt in met de benoeming van
stembureauleden en plaatsvervangende leden voor de
verkiezingen op 21 maart 2018 voor de gemeenteraad
en het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).
Het college stemt in met de selectie van identiteitsbepalende objecten (IB-objecten). In de nota Cultureel
Erfgoed is opgenomen dat de Gemeente Dongen drie
formele categorieën van bescherming kent op het
gebied van cultureel erfgoed: rijksmonumenten,
gemeentelijke monumenten en identiteitsbepalende
objecten (IB-objecten). De laatste categorie wordt nu
geformaliseerd. Dit gebeurt op basis van vrijwilligheid;
IB-objecten worden alleen aangewezen met
toestemming van de eigenaar. Een IB-object heeft een
beeldbepalende betekenis voor een buurt of wijk en
speelt een belangrijke rol in de identiteit van de
Gemeente Dongen. Uitgangspunt van de aanwijzing is
om de objecten te beschermen tegen sloop zodat er
overleg mogelijk wordt en om de mogelijkheden voor
herbestemming te onderzoeken. De bescherming heeft
alleen betrekking op sloop van het casco en niet op
eventuele (ver)bouwplannen.
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