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Onderwerp

Besluit

Uitvoeringsafspraken
Leerplicht 2018

Het college heeft besloten tot mandatering van taken
waardoor de bevoegdheden voor leerplicht en RMC
tevens door de overige gemeenten in de regio Tilburg
kunnen worden uitgeoefend. Uit een vergelijking van de
huidige werkwijze van leerplicht en RMC in de regio
Tilburg en een inventarisatie van de (vastgelegde)
huidige regionale afspraken blijkt dat er aanvullende
juridische en privacy-technische afspraken nodig zijn
om de bevoegdheden van colleges en leerplichtambtenaren correct te regelen en de privacy van
gegevens van inwoners van de gemeenten te
waarborgen. Daarnaast zijn aanvullende afspraken
nodig over vastlegging van gegevens door de
leerplichtambtenaren. Door de mandatering worden alle
regiogemeenten juridisch in staat gesteld om de
bevoegdheden uit de leerplichtwet en RMC wetgeving
voor elkaar uit te oefenen.
Het college stelt de gemeenteraad voor over te gaan
tot wijziging van grenzen van bebouwde kommen.
Na het besluit dient een verzoek te worden ingediend
bij Gedeputeerde Staten van de provincie NoordBrabant om de komgrenzen volgens de Wegenwet vast
te stellen. De raad wordt geadviseerd om de volgende
fietspaden op basis van artikel 5, lid 1 van de
Wegenwet te bestemmen voor het openbaar verkeer:
a. Kronkelpad, gelegen tussen de Wielstraat en de
Waspikseweg.
b. Onkelsloot, gelegen tussen de Brouwersdijk en
Watersticht, tussen Watersticht en de Beljaartlaan en
tussen de Bolkensteeg en de Procureurweg.
c. Goeijeloop, gelegen tussen de Procureurweg en de
Breedstraat en tussen de Breedstraat en de
Kwartelweg.
d. Eindsepad, gelegen tussen de Eindsestraat en de
Uiterste Stuiver Oost.
Nadat het bestemmingsbesluit door de raad is
genomen, kunnen deze fietspaden worden opgenomen
in de ontwerp-wegenlegger welke uiteindelijk door
Gedeputeerde Staten zal worden vastgesteld.
Het college heeft besloten voor 2018 aan Oranjevereniging 's Gravenmoer een incidentele subsidie van
€ 775,- te verlenen. De extra subsidie is aangevraagd
in verband met het 120-jarig bestaan van de vereniging.
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Het college stemt in met het basis-ontwerp voor een
nieuw dorpsplein in Dongen-Vaart. Dit ontwerp is
gepresenteerd aan de inwoners van Klein-Dongen-Vaart
en heeft hun voorkeur boven een andere variant.
Dorpsraad Klein-Dongen-Vaart heeft, na het bekend
worden van de nieuwbouw van een Integraal Kind
Centrum (IKC), verzocht om de vrijkomende ruimte in
te richten als dorpsplein voor de lokale gemeenschap.
De raad wordt voorgesteld het benodigde budget op te
nemen in het investeringsprogramma voor
uitvoeringsjaar 2019.
Het college heeft besloten voor de vervanging van
verouderde masten en armaturen conform het
uitvoeringsprogramma 2017 een krediet beschikbaar te
stellen ad. € 285.000,--.
Het college heeft besloten om de projecten
rioolrenovatie Sint Josephstraat, rioolrenovatie
Rijensestraatweg en rioolrenovatie Planetenstraat aan
te besteden via het samenwerkingsverband SWWB/
werkeenheid Hart van Brabant. De gemeente Dongen
participeert inde de (afval)waterketen in de
Samenwerking West-Brabant(SWWB), werkeenheid
Hart van Brabant.
Het college heeft besloten tot het vaststellen van het
jaarverslag 2017 / uitvoeringsprogramma 2018
Omgevingsbeleid. Deze stukken worden ter
kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad.
Het college heeft kennis genomen van de brief van
Stichting INITIA over de buitengebruikstelling van het
bijgebouw van basisschool Achterberg (het
Achterommeke). Het college stelt vast dat het
Achterommeke niet meer voor onderwijsdoeleinden
wordt gebruikt en met de buitengebruikstelling weer in
eigendom komt van gemeente. Het college stemt in met
de sloop van het Achterommeke omdat het gebouw
zowel bouwkundig als economisch is afgeschreven.
Het college stemt in met verkoop van een strook grond
ter grootte van circa 55 m², gelegen naast Schoolsticht
115. In 2016 hebben de gemeente Dongen en Van
Wanrooij Projectontwikkeling B.V. een
koopovereenkomst gesloten m.b.t. de grond ten
behoeve van de bouw van 10 woningen aan de
Schoolsticht te Dongen (De Beljaart, fase 3). Deze
woningen zijn momenteel in aanbouw en worden
binnenkort opgeleverd. De koper van de woning
Schoolsticht 115 heeft verzocht om van de gemeente
een extra grondstrook te verwerven ter verruiming van
de tuin. Deze ruimte is feitelijk aanwezig tussen het
huidige perceel van koper en het naastgelegen
parkeerterrein en verkoop belemmert geen andere
ontwikkelingen.
Het college stemt in met het ontwikkelen van een
strategie voor de gebiedspromotie voor Dongen.
De gemeente Dongen staat voor strategische
uitdagingen om als gemeente zelfstandig te blijven en
een aantrekkelijke samenwerkingspartner in de regio te
zijn. Dat vraagt om een onderscheidende positionering
en meer zichtbaarheid van de kwaliteiten en potenties
Dongen. Hiertoe wordt een strategie voor

gebiedspromotie ontwikkeld voor de domeinen
bezoekers, bewoners en bedrijven. Deze strategie geeft
richting aan beleidsontwikkeling, investeringen en het
ondersteunen van initiatieven.
Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 22 mei 2018.
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