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Besluit

Regionaal beleidsplan
politie Zeeland-West

Het college heeft kennis genomen van het ontwerp
Regionaal Beleidsplan (RBP) 2019-2022 van de
politie eenheid Zeeland-West. Het RBP geeft de
kaders waarbinnen de politie uitvoering geeft aan de
verschillende gemeentelijke veiligheidsplannen. Het
is hierdoor, indirect, van invloed op de veiligheid in
Dongen. Lokale speerpunten worden uitgewerkt in
het gemeentelijk Veiligheidsplan. Bij het RBPoverzicht van de sterkeverdeling is nog niet
meegenomen de extra formatie die op basis van het
Regeerakkoord 2017 aan de politie eenheid
Zeeland-West-Brabant is toegekend. Het ontwerp
van het RBP en het overzicht van de sterkteverdeling wordt ter consultatie voorgelegd aan de
gemeenteraad. Aan de hand van de reacties van de
verschillende gemeenteraden zal een definitieve
versie van het regionaal beleidsplan worden
opgesteld.
Het college heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met vereniging CPO De
Beljaart. In het kader van de ontwikkeling van de
vierde fase van De Beljaart is een CPO-project
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gestart.
Na een wervingstraject is er door de deelnemers
aan dit project een vereniging opgericht. De
gemeente en deze vereniging willen nu een
samenwerkingsovereenkomst aangaan waarin de
nadere rechten en plichten naar elkaar toe worden
vastgelegd. Het project telt thans 8 deelnemers. Het
maximaal te realiseren aantal woningen binnen dit
plangebied is tien.
Het college stemt in met de bestuursopdracht
omgevingswet waarin op hoofdlijnen is aangegeven
welke stappen de komende jaren moeten worden
gezet om te starten met de Omgevingswet.
Het college stelt een krediet beschikbaar voor het
investeren in digitaal werken. Het betreft de
aanschaf van enkele digitale presentatiemiddelen,
zoals een verrijdbaar scherm en digitale flipp-over.
Het college stemt in met de aanschaf van een
elektrische voertuig voor de gemeentelijke
buitendienst voor het leegmaken van afvalbakken in
de wijken en in het centrum. Het voertuig voldoet
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aan alle eisen op milieugebied en vervangt het
huidige voertuig dat nog over een dieselmotor
beschikt en versleten is.
Het college heeft besloten het bestemmingsplan
Trappistenstraat ter vaststelling voor te leggen aan
de gemeenteraad. Woningcorporatie Casade heeft
het voornemen om aan de Trappistenstraat drie
appartementencomplexen (45 woningen) te slopen
en te vervangen door drie nieuwbouw appartementcomplexen (72 woningen). Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Het college heeft besloten om per 1 januari 2019
een prijsindex van 1% toe te passen op de tarieven
voor de verhuur van de sportaccommodaties. Alle
betrokken verenigingen worden geïnformeerd per
brief. Als het BTW tarief van 6 naar 9% gaat, zal
deze verhoging doorberekend worden aan de
afnemers vanaf de ingangsdatum BTW wijziging.
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