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Padelbanen aanpassing
huurcontract MHC Liberty

MHC Liberty is voornemens padelbanen aan te
leggen. De vereniging wil een multifunctionele
sportaccommodatie hebben die tevens gebruikt kan
worden op tijden dat er niet gehockeyd wordt. Er ligt
op het hockeycomplex een stuk terrein vrij waar de
padelbanen gesitueerd kunnen worden. MHC Liberty
wil de exploitatie van de padelbanen zelf oppakken
door een aparte padelvereniging op te richten die valt
onder de stichting MHC Liberty.
De omgevingsvergunning is inmiddels verleend.
Daarnaast is een aanpassing in de huurovereenkomst
nodig zodat op het complex van MHC Liberty andere
sportactiviteiten zijn toegestaan dan alleen hockey.
Het college kan hiertoe besluiten.

Benoemen algemeen
De gemeente Dongen neemt deel aan een aantal
bestuursleden
gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wet
gemeenschappelijke regelingen gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeente in
ieder Algemeen Bestuur zitting. Met dit advies besluit
het college welke bestuurder in welk algemeen
bestuur plaatsneemt. Met de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant is het
niet langer zo, dat de burgemeester zonder meer lid is
van het Algemeen bestuur; de gemeenteraad wijst
een lid van het college aan. Het kan dus ook een
wethouder zijn die deelneemt in het AB. Voorgesteld
wordt om de raad voor te stellen de burgemeester aan
te wijzen als vertegenwoordiger in het AB.
Concept
verstedelijkingsstrategie
Brabant en Stedelijke regio
Breda Tilburg

In de concept Verstedelijkingsstrategie Brabant 2040
is de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant uitgelijnd en
een vijftal ontwikkelprincipes opgenomen.
Aan die strategie voor Brabant is voor de stedelijke
regio Breda-Tilburg een nadere uitwerking gegeven in
de vorm van: regionale Investeringsagenda’s, een
viertal ontwikkelprincipes en een conceptverstedelijkingstrategie. Er wordt toegewerkt naar
twee bestuurlijke momenten later dit jaar:
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1. Het Bestuurlijke Overleg Leefomgeving (medio
2022) waar de ontwikkelprincipes worden besproken
als vertrekpunt voor de uitwerking van de definitieve
strategieën voor Brabant en regio Breda-Tilburg.
2. De besluitvorming over de strategieën en de
bijbehorende verstedelijkingsakkoorden in dit najaar.
Aan de colleges van de 19 gemeenten uit de regio ligt
de vraag voor zich uit te spreken over de voorliggende
concept-Verstedelijkingsstrategie Brabant en de
concept-Verstedelijkingsstrategie Stedelijke Regio
Breda - Tilburg.

Beantwoording schriftelijke
vragen D66 inhuur
Cammeleurconcept

De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de
inhuur van een procesbegeleider voor de ontwikkeling
van het Cammeleurconcept. De concept
beantwoording ligt ter vaststelling voor.

Gunning aanleg kunstgrasveld
VV Dongen.

In het kader van de aanbesteding van de aanleg van
een kunstgrasveld op sportpark De Biezen heeft
voorlopige gunning plaatsgehad. Onder voorbehoud
dat tegen de voorgenomen gunning geen bezwaren
worden ingediend, kan tot definitieve gunning worden
besloten.
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