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Het college stemt in met het raadsvoorstel betreffende
opstartlening en blijvers-lening. Het voorstel wordt ter
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
In de nieuw woonvisie 'Dongen Woont - 2017 - 2027' is
als actie opgenomen het evalueren van de uitkomsten
van overleg met de financiële sector over de Dongense
Opstartlening. Verder is in de woonvisie een onderzoek
aangekondigd naar een mogelijke gemeentelijke
'blijvers-lening'. Uitkomst van de evaluatie van de
Dongense Opstartlening is dat deze geen geschikt
instrument meer is voor de ondersteuning van starters
op de woningmarkt. Door de aanscherping van de
hypotheekregels kan en mag de financiële markt geen
alternatieven bieden. Om de doelgroep te kunnen
ondersteunen is een alternatieve regeling gewenst.
Deze kan gevonden worden door aan te sluiten bij de
Starterslening van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland (SVn).
Uitkomst van het onderzoek naar de financiële
mogelijkheden voor een Blijverslening is dat de markt
zich steeds meer richt op de beoogde doelgroep. Het is
naar onze mening niet noodzakelijk om aan te sluiten
bij de Blijverslening van SVn nu er - ook voor
huisbezitters met een klein inkomen - mogelijkheden
door de markt worden geboden.
Beide uitkomsten zijn verwerkt in het raadsvoorstel.
Het college stemt in met het raadsvoorstel
'Verzelfstandiging sportpark Crispijn / VV Olympia'60.
Het voorstel wordt ter besluitvorming voorgelegd aan
de gemeenteraad.
Het college stemt in met het Natuurbod Regio Hart van
Brabant. Het bidboek wordt aangeboden aan de
provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds
Brabant. Voor de gemeente Dongen betekent dit dat
twee sub regionale ecologische verbindingszones ('s
Gravenmoerse Gat en Wildertse Arm) deel uitmaken
van dit natuurbod.
Het college stemt in met het raadsvoorstel tot
vaststelling van het bestemmingsplan Heuvel 15. Het
voorstel wordt ter besluitvorming aangeboden aan de
gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan Heuvel
15, dat voorziet in de verbouw van de voormalige
leerlooierij tot woningen en de bouw van
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grondgebonden woningen op het aansluitend terrein,
heeft in het kader van de wettelijke procedure
gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze
periode zijn 15 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen
geven geen aanleiding om de gemeenteraad voor te
stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Het college heeft besloten tijdelijk verblijf voor de
doelgroep licht verstandelijk gehandicapten individueel,
in te kopen op basis van maatwerkovereenkomsten.
Het college stemt in met de beleidsnota Dongen Samen
Sterk Tegen Armoede. Deze wordt ter vaststelling
aangeboden aan de gemeenteraad. De nota zet de
koers voor het gemeentelijk armoedebeleid voor de
komende jaren uit.
Het college stemt in met het voorbereiden van een
bestemmingsplanherziening. De bestemming VerkeerVerblijfsgebied voor het perceel Windmolenweg 11,
wordt hierbij hersteld naar de voormalige bestemming,
Wonen. De herziening wordt ter vaststelling voorgelegd
aan de raad.
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