Openbare besluitenlijst 2022
Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 8 maart 2022
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Bedrijfsvoering
sociaal domein

Het college stemt in met het opzetten van een
samenwerkingsplan inkoop sociaal domein waarbij
door de gemeente Dongen wordt samengewerkt met
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. In
2021 is begonnen met de voorbereidingen voor de
nieuwe regionale inkoop van jeugdhulp,
maatschappelijke ondersteuning en participatie in Hart
van Brabant. Het doel is de nieuwe inkoopafspraken in
werking te laten treden op 1 januari 2023.

Projectbegeleiding
capaciteitsuitbreiding
sportpark De Biezen

Het college stemt in met de opdrachtverlening voor
externe projectbegeleiding met betrekking tot de
capaciteitsuitbreiding van sportpark De Biezen.

Aanwijzingsbesluit
nieuwe boa’s

Het college heeft besloten tot aanwijzing van twee
nieuwe boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren),
belast met het toezicht op specifieke wet- en
regelgeving. De in dienst tredende boa’s beschikken
over de vereiste aanwijzing door de Minister van
Veiligheid en Justitie als buitengewoon
opsporingsambtenaar. Het aanwijzingsbesluit zal
worden gepubliceerd inde gemeentelijke
informatiekrant en in de Staatscourant.

Benoeming stembureauleden
gemeenteraadsverkiezing 14,
15 en 16 maart

Het college stemt in met de benoeming van
stembureauleden voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 14, 15 en 16 maart aanstaande.

Afwijzen principeverzoek tot
wijzigen bestemming Uiterste
Stuiver Oost 7

Het college heeft besloten geen medewerking te
verlenen aan het verzoek tot wijzigen van de
bestemming ‘agrarisch’ naar ‘bedrijf’ op de locatie
Uiterste Stuiver Oost 7. De ontwikkeling past niet
binnen de omgevingsaspecten en is daardoor ruimtelijk
niet aanvaardbaar. Het verzoek om wijziging van de
bestemming past niet in het ingezet beleid.
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Initiatiefnemers worden schriftelijk op de hoogte gesteld
over het genomen besluit.
Ter inzage legging
Het college stemt in met het ter inzage leggen van het
voorontwerpbestemmingsplan voorontwerpbestemmingsplan Noorderlaan voor een
Noorderlaan
periode van 6 weken. Het college heeft kennis
genomen van het onderliggende stedenbouwkundige
plan en woningverdeling, waarin ruimte is voor
actualiteit en flexibiliteit. In de tweede of derde week
van de ter inzage legging (week 4 t/ m 15 april 2022)
wordt een inloopavond gehouden om het
bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan toe te
lichten.
Omgevingswet

Het college heeft kennis genomen van de rapportage
‘Stappenplan BOPA + Wijzigen OP’ van BRO
adviseurs. BOPA staat voor buitenplanse
omgevingsplanactiviteit en OP voor omgevingsplan.
Het stappenplan is een weergave van de benodigde
stappen onder de nieuwe Omgevingswet. Het
stappenplan geeft de keuzes aan voor het toepassen
van een Bopa of OP en brengt in beeld hoe beide
procedures er procedureel uitzien.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

