-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering B&W gemeente Dongen maandag 3 juni 2019
Onderwerp

Besluit

Visies

Het college stemt in met het voorleggen aan de
gemeenteraad van de visies 'Openbare Ruimte',
'Sociaal Domein', 'Economie', 'Onderwijs', 'Sport en
bewegen', en 'Klimaat, energie en Duurzaamheid'.
De raad wordt gevraagd om de opgaven die volgen
uit de visies en die staan vermeld in de bijbehorende
paraplunotitie, te onderschrijven. De financiële
kaders bij de opgaven zullen verder worden
uitgewerkt in de begroting 2020. De visies en de
paraplunotitie worden op 13 juni nader toegelicht op
een raadsinformatieavond.
Het college heeft besloten medewerking te verlenen
aan het verzoek van Vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs (OMO) voor een gefaseerde sloop van
het Cambreur College. Voor 1000 leerlingen vmbo-t,
havo en vwo wordt nieuwbouw gerealiseerd in één
gebouw aan de achterzijde van het huidige
schoolgebouw aan de Mgr. Schaepmanlaan 13.
Uitgangspunt van de onderwijswet is dat het
bouwheerschap de verantwoordelijkheid is van het
schoolbestuur. OMO is daarmee verantwoordelijk
voor de realisatie van de nieuwbouw. Om de
nieuwbouw mogelijk te maken terwijl het onderwijs
in de bestaande school doorgaat, is gefaseerde
sloop van het bestaande gebouw noodzakelijk
gebleken. In totaal betreft het zes fasen, te beginnen
met de sloop van de lokalen aan de noordzijde en
berging gymzaal westzijde in juli/augustus 2019.
Het college stemt hiermee in op voorwaarde van
voorfinanciering door OMO. De ingebruikname van
de nieuwbouw is voorzien voor 2021, medio het
tweede kwartaal.
Het college stemt in met grondverkoop op
bedrijventerrein Tichelrijt 2. Het perceel, gelegen
aan De Slof, kadastraal bekend gemeente Dongen,
sectie L, nummer 204, ter grootte van 1.330 m²
heeft een koopprijs van € 172.900,00. Met deze
(voorziene) inkomsten is rekening gehouden in de
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Het college heeft besloten voor de inkoop van
materialen voor het nieuwe dorpsplein Dongen-Vaart af
te wijken van het aanbestedingsbeleid en de
materialen op basis van een offerte in te kopen.
De aanleg van het dorpsplein is als pilot ingebracht bij
de Circulair Inkoop Academie van de VNG. Samen met
een afvaardiging van de dorpsraad is gezocht naar
materiaalsoorten bestaande uit zo veel mogelijk
circulair materiaal. Hierdoor zijn de gebakken klinkers
verwisseld door kleurvaste betonklinkers met 15%
circulair materiaal en is bij de keuze van de brede
rabatbanden en traptreden naar een leverancier
gezocht die minimaal 15% circulair materiaal in deze
materialen verwerkt heeft. Gezien de langere
productietijd dan bij standaard materialen en het tijdig
beschikbaar hebben van de materialen voor de
uitvoering, is besloten in te kopen op basis van offerte.
De inkoop heeft plaats binnen het budget herinrichting
Vaartweg / inrichten Dorpsplein zoals opgenomen in de
programmabegroting 2019.
Het college stemt in met de bestuursrapportage
2019-1 en legt deze voor aan de gemeenteraad.
Het college stemt in met de jaarrekening 2018 en
het jaarverslag 2018 en legt de jaarstukken voor aan
de gemeenteraad.
Het college stemt in met de kadernota 2019 en legt
deze voor aan de gemeenteraad.
Het college heeft kennis genomen van de
ontwerpbegroting 2020 van de Regio Hart van
Brabant en legt deze voor aan de gemeenteraad.
Het college heeft kennis genomen van de
strategische meerjaren agenda 2019-2023 Regio
Hart van Brabant en legt deze voor aan de
gemeenteraad.
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