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Onderwerp

Besluit

Nieuwbouw en renovatie
Cambreurcollege

Het college heeft kennis genomen van de eerste
impressie voor nieuwbouw en renovatie van het
Cambreurcollege. Het betreft een ontwerp van
architectenbureau Cepezed in opdracht van Ons
Middelbaar Onderwijs (OMO). De impressie wordt
door OMO gepresenteerd aan betrokkenen
(leerlingen, omwonenden, raad).
Het college heeft besloten aan Stichting X-Events
voor 2018 een garantsubsidie te verlenen van
maximaal € 1.000,- De stichting gaat naast de 3de
editie van X-citement Festival (18+ feest) een
alcoholvrije Festival Frisparty organiseren voor de
jeugd onder 18 jaar. De subsidie wordt verleend
ingeval uit de verantwoording over het gehele
evenement blijkt dat er een financieel tekort resteert.
Het college stemt in met de benoeming van de heer
mr. D. J. Vecht, als lid van de geschillencommissie
Energievoorziening De Beljaart Dongen, namens de
gemeente Dongen. Het college heeft kennis
genomen van de benoeming van de heer J. G.
Marcus als lid van de geschillencommissie, namens
de eigenaren De Beljaart, Fase 2. Het college heeft
kennis genomen van de benoeming van mevrouw
Prof. Mr. Dr. M. A.B. Chao-Duivis door beide leden
als voorzitter van de geschillencommissie. De
bewoners van De Beljaart Fase 2 worden nader
geïnformeerd met een bewonersbrief. De raad
ontvangt een raadsinformatiebrief. De commissie
heeft een geschillenreglement opgesteld dat wordt
gepubliceerd op www.dongen.nl
Het college heeft kennis genomen van het verzoek
voor het realiseren van een nieuwbouwwoning op
het perceel Lage Ham 160. Gezien de omvang van
het perceel en de situering van de bestaande
woning is medewerking aan het plan in principe
mogelijk. Bij nadere uitwerking van het initiatief in
een bestemmingsplan dient een exploitatieovereenkomst te worden gesloten, onder meer voor
planschade.
Het college heeft kennis genomen van de aanvraag
voor verlenging van de termijn voorlopige
bestemming zandwinning Moersedreef. Alvorens
een besluit te nemen wil het college dat aanvrager
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de dialoog aangaat met de omgeving en
de dorpsraad. De procedure tot een definitief besluit
loopt parallel aan de procedure tot een besluit over
de ontgrondingsvergunning.
Het college heeft besloten tot het ter inzage leggen
van het ontwerpbestemmingsplan Windmolenweg
11. Dit is gedurende een periode van 6 weken.
Direct betrokkenen en omwonenden aan de
Windmolenweg worden geïnformeerd middels een
bewonersbrief.
Het college heeft opdracht gegeven voor het houden
van een onderzoek naar de effectiviteit en
zichtbaarheid van de Buitengewoon Opsporings
Ambtenaren (Boa’s) in alle drie de kernen. De
gemeente Dongen beschikt op dit moment over
twee Boa's. Eén van hen is in vaste dienst van de
gemeente, de ander wordt ingehuurd.
Het aantal taken waarvoor Boa's worden ingezet is
in de afgelopen jaren gegroeid. Waar eerst het
handhaven van parkeerproblematiek hun
voornaamste werkzaamheid was, worden de Boa's
tegenwoordig ingezet voor een veelvoud aan taken,
zoals aanpak jeugdoverlast, milieuproblematiek,
adrescontroles en ook voor sociale problematiek.
Het college heeft besloten tot vaststelling van het
jaarverslag Kinderopvang 2017. De raad ontvangt
een raadsinformatiebrief.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 26 juni 2018.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

