Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 5 juni 2018
Onderwerp

Besluit

Planschade

Het college heeft besloten tot afwijzing van een
tegemoetkoming in geleden planschade ten aanzien
van het bestemmingsplan Centrum. Het college heeft
besloten tot toekenning van een tegemoetkoming in
geleden planschade ten aanzien van het
bestemmingsplan Hoge Ham 83. Met de
projectontwikkelaar van het plan Achter de Hoge Ham
(ter plaatse van de voormalige woning Hoge Ham 83)
is een anterieure grondexploitatieovereenkomst
gesloten op basis waarvan deze tegemoetkoming in
schade (€ 2.880,-) kan worden verhaald.
Het college heeft de ontwerpbegrotingen voor het jaar
2019 ontvangen van diverse gemeenschappelijke
regelingen: Belastingsamenwerking West-Brabant,
Diamantgroep, GGD Hart voor Brabant, Regio Hart
van Brabant, Regionale Ambulance Voorziening en
Veiligheidsregio. De raad ontvangt een raadsvoorstel.
De ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant is al behandeld in de raad
Het college stemt in met de aanvraag voor de
vangnetuitkering Participatiewet 2017 en legt hiertoe
een voorstel voor aan de gemeenteraad. Gemeenten
die een tekort hebben op het BUIG-budget kunnen
hiervoor een vangnetuitkering aanvragen bij het rijk.
Het college stemt in met het bestemmingsplan
Laagstraat 30 en legt dit ter vaststelling voor aan de
gemeenteraad. Het betreft de realisatie van één
nieuwe woning en herbouw van de voormalige
bedrijfswoning op onderhavig perceel. Ter
compensatie wordt de agrarische bedrijfsbebouwing
(1200 m²) gefaseerd gesloopt, de bijbehorende
verharding verwijderd en de milieuvergunning
ingetrokken. Hiermee wordt de agrarische bedrijfsvoering beëindigd. Het bestemmingsplan
Buitengebied Dongen biedt geen rechtstreekse
mogelijkheden voor het oprichten van één nieuwe
woning in combinatie met het beëindigen van het
agrarische bedrijf. Het bestemmingsplan Laagstraat
30 heeft voor ontwerp ter inzage gelegen, waarop
geen zienswijzen zijn ingediend.
Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te
stellen voor het realiseren van een optreedlocatie als
schakel tussen De Cammeleur en park Vredeoord.
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Het afgelopen jaar is met een werkgroep bedacht hoe
deze optreedlocatie het best tot zijn recht zou komen
en is een programmacommissie in het leven
geroepen om ervoor te zorgen dat de locatie ook
daadwerkelijk gebruikt gaat worden. De optreed-

locatie is voor publiek zichtbaar vanaf drie zijden
(park, terras Winkk en Cammeleur). De raad wordt
nader geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
Bestuursrapportage

Het college heeft besloten tot het vaststellen van de
bestuursrapportage 2018-1 en legt deze voor aan de
gemeenteraad. In dit document wordt inzicht gegeven
in de voortgang van de accenten zoals genoemd in de
programmabegroting en gerapporteerd over de
financiële afwijkingen op programmaniveau.
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