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Diverse aanbestedingen water Het college stemt er mee in bij diverse aanbestedingen
volmachten te verlenen zodat de gemeente Dongen
en riolering
hieraan rechtmatig kan deelnemen. Het betreft:
reiniging en inspectie vrij verval riolering 2022 – 2026;
onderhoud rioolinstallaties 2023 – 2026; baggeren
Stedelijk Water 2023 – 2024. De gemeente Dongen
werkt in de waterkring Hart van Brabant samen met de
volgende organisaties: Gilze en Rijen, Goirle,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg,
Waalwijk, waterschap Brabantse Delta, waterschap De
Dommel en Brabant Water. Samenwerken biedt onder
andere kansen op gebieden van
kwaliteitsverbeteringen, kostenbeheersing en
vermindering van kwetsbaarheid. Binnen het
samenwerkingsverband worden jaarlijks diverse
gezamenlijke aanbestedingen georganiseerd.
Evaluatie pilot wijkschouw
toegankelijkheid

Het college heeft kennis genomen van het rapport met
de evaluatie van de pilot wijkschouw toegankelijkheid.
Deze pilot is gehouden ter uitwerking van een daartoe
aangenomen motie van de gemeenteraad. Op basis
van de evaluatie zal één keer per jaar een in omvang
beperkte wijkschouw worden uitgevoerd in een buurt of
kern van onze gemeente. De pilot wijkschouw is
uitgevoerd in de omgeving van de Kanaalstraat, de
Bomenbuurt en Prinsessenbuurt. De raad wordt nader
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Beslissing op bezwaar
boete kinderdagverblijf

Het college heeft een beslissing genomen inzake een
bezwaarschrift dat is ingediend door de houder van
kinderdagverblijf (KDV) De Bengels. De toezichthouder
van de GGD Hart voor Brabant tijdens het jaarlijks
inspectieonderzoek in 2020 overtredingen bij KDV De
Bengels geconstateerd. Daarop heeft de gemeente
door middel van een aanwijzing gehandhaafd. De
houder van KDV De Bengels heeft een bezwaarschrift
ingediend tegen de opgelegde boete van € 1.500,--. De
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adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft het
bezwaar ontvankelijk en gegrond verklaard. Thans heeft
het college besloten de boete van € 1.500,-- te matigen
naar € 1.200,-.
Principeverzoek
Ruimte voor Ruimte woning
aan de Breedstraat

Het college neemt onder voorwaarden een positief
standpunt in voor de realisatie van een Ruimte voor
Ruimte (RvR) woning aan de Breedstraat. Dit is op
grond van het ingediende principeverzoek. Het
voornemen is om op het perceel C-2376
(ongenummerd naast Breedstraat 15) met
gebruikmaking van de RvR-titel één woning te
realiseren. De initiatiefnemer wordt schriftelijk
geïnformeerd over de te doorlopen procedure. Voor
deze ontwikkeling kan een bestemmingsplanprocedure
artikel 3.1 Wro of een afwijkingsbesluit Wabo doorlopen
worden. Met de toelichting op het bestemmingsplan of
ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat de
ontwikkeling ruimtelijk aanvaardbaar is en dat er sprake
is van een goed woon- en leefklimaat. Voor de
ontwikkeling moet ook een omgevingsdialoog worden
gevoerd.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

