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Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 28 mei 2019
Onderwerp

Besluit

Veiligheidsregio Middenen West-Brabant

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Midden- en
West- Brabant en stemt in met de concept begroting
2020. Beide stukken worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2018 van de Belastingsamenwerking WestBrabant en stemt in met de ontwerpbegroting 2020.
Beide stukken worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Het college stemt in met het verzoek van de
eigenaren van de woning Zwaanstraat 25 tot
verkoop van een gemeentelijk perceel van 25 m2
aan de achterzijde van de woning. In 2011 is reeds
beoordeeld en besloten om reststroken openbaar
groen aan de achterzijde van de woningen aan de
Zwaanstraat 13 tot en met 29 af te stoten. Ten
opzichte van de destijds geldende uitgangspunten is
er geen wijziging opgetreden, behalve de geldende
grondprijs.
Het college heeft kennis genomen van versie 2 van
de voortgangsrapportage grondexploitatie 2019 en
legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.
Op grond van de Nota Grondbeleid 2016 - 2021
wordt tweemaal per jaar een voortgangsrapportage
grondexploitatie aan de raad uitgebracht. De eerste
versie is door de raad vastgesteld in oktober 2018.
Het college heeft kennis genomen van de
jaarrekening 2018 van de Diamant-groep, de
ontwerpbegroting 2020, de meerjarenbegroting
2021-2023 en het Strategieplan 2020-2024. De
stukken worden gedeeld met de gemeenteraad. De
gemeente Dongen is via een gemeenschappelijke
regeling verbonden aan de Diamant-groep. Samen
met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, GilzeRijen, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg heeft de
gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening neergelegd bij de Diamant-groep.
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Bestemmingsplan
Woningbouw Brabantpark

PMD-containers

Het college stemt in met vaststelling van het
bestemmingsplan Woningbouw Brabantpark en legt
dit ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
Woningcorporatie Casade wil de 47 woningen in het
Brabantpark slopen en 47 nieuwe woningen
bouwen, voor dezelfde doelgroep en in dezelfde
prijsklasse. De bewoners van de huidige woningen,
de wijkraad en de Huurders Belangenvereniging zijn
diverse malen door Casade bijgepraat over de
ontwikkelingen. Omdat de woningplattegronden
anders van opzet worden, past de nieuwbouw niet
binnen het vigerende bestemmingsplan Zuid en
West Dongen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft
van 22 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 ter inzage
gelegen. De zienswijzen die zijn ingediend, richten
zich op het parkeren. Er is een alternatieve
parkeeroplossing opgenomen in het raadsvoorstel.
Het college stemt in met reparatie en aanpassingen
van 9 ondergronds PMD-containers. Het benodigde
budget past binnen de bestaande begrotingspost.

Openbare besluitenlijst college van burgemeester en wethouders, dinsdag 28 mei 2019.
Meer informatie: Team Communicatie, telefoon 14 0162

