Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 30 januari 2018
Onderwerp

Besluit

IKC 's Gravenmoer

Het college heeft kennis genomen van de brief van de
schoolbesturen van stichting Bravoo en stichting PCPO
Midden Brabant over het integraal kindcentrum (IKC)
's Gravenmoer. Het college verzoekt de schoolbesturen
om het draagvlak voor de variant van nieuwbouw IKC
op locatie Sportpark 's Gravenmoer nader te
onderzoeken. De raad ontvangt een
raadsinformatiebrief.
Het college stemt in met het afsluiten van een
overeenkomst met Treve Advies. De gemeenten
Dongen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk willen
gezamenlijk de medische advisering
voor casussen binnen het gehele sociale domein
inkopen bij Treve Advies. Elke gemeente zal daarvoor
een eigen overeenkomst met Treve afsluiten. Het
betreft een enkelvoudig onderhandse aanbesteding.
Er zijn redenen om af te wijken van het gemeentelijke
inkoopbeleid.
Het college stemt in met de nieuwe cao Gemeenten
van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019, inclusief drie recente
wijzigingen.
Het college heeft kennis genomen van een
bezwaarschrift inzake een omgevingsvergunning die
verleend voor het starten van een Bed & Breakfast
aan de Lage Ham 92 in Dongen. Het bezwaarschrift is
ontvankelijk en ongegrond verklaard. Tegen de
beslissing kan beroep worden ingesteld bij de
rechtbank in Breda.
Het college heeft kennis genomen van een
bezwaarschrift inzake de verleende
omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen
van een bouwwerk en het gebruiken van gronden of
bouwwerken behoeve van vestiging winkelketen Action
op het perceel Windmolenweg 3 te Dongen.
Het bezwaarschrift is ontvankelijk en ongegrond
verklaard. Tegen de beslissing kan beroep worden
ingesteld bij de rechtbank in Breda.
Het college stelt een aanvullend krediet beschikbaar
voor de werkzaamheden "Herinrichting Vaartweg
tussen Gaasjesweg en Oude Veepad. Het werk is
conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid
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aanbesteed. De werkzaamheden worden gegund aan
de laagste inschrijver, de firma Gebr. Van Kessel
Wegenbouw B.V.
Het college heeft besloten tot vaststelling van het
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018. Het
programma wordt ter kennisname aangeboden aan de
gemeenteraad en de provincie Noord-Brabant.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 30 januari 2018.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

