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Uitwerking motie
speelvoorzieningen

Het college heeft kennis genomen van de uitwerking van
een motie die eind 2021 door de gemeenteraad is
aangenomen. Daarbij werd gevraagd te komen met een
plan van aanpak voor het onderhoud en vervanging van
de speeltoestellen in de buitenruimte van Dongen. De
gemeentelijke organisatie heeft nu de spreiding van de
speeltoestellen over de gemeente in kaart gebracht, de
verwachte levensduur is geïnventariseerd en er is
onderzocht of er subsidies beschikbaar zijn. Voorgesteld
wordt de raad in overweging te geven om de financiële
opties die in de uitwerking worden genoemd, mee te
nemen in het takendebat dat door de gemeenteraad
gevoerd gaat worden.

Onderzoek ten behoeve
van minimabeleid

Het college stemt in met het opzetten van een
armoedemonitor en het uitvoeren van een enquête onder
de minima door een extern onderzoeksbureau. Met de
toenemende energieprijzen, oplopende rentestand en de
inflatie kan armoede voor meer inwoners een probleem
worden. Door middel van een business case willen we dit
jaar ons minimabeleid tegen het licht houden. Hiertoe is
noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de
omvang en samenstelling van de doelgroep minima en
het gebruik en niet-gebruik van de omvang van de
diverse minimaregelingen.

Verstedelijkingsstrategie

Het college heeft kennis genomen van de conceptVerstedelijkingsstrategie Brabant en de conceptVerstedelijkingsstrategie 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 BredaTilburg een nadere uitwerking gegeven in de vorm van:
regionale Investeringsagenda’s, een viertal
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ontwikkelprincipes en een conceptverstedelijkingstrategie. Er wordt toegewerkt naar twee
bestuurlijke momenten later dit jaar:
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 conceptVerstedelijkingsstrategie Stedelijke Regio Breda - Tilburg.
Statusnotitie
Landschappelijke
Kwaliteitsverbetering
Dongen-Oosterhout

Het college heeft kennis genomen van het Maakboek
Oosterhout Dongen. Het college stemt in met de richting
waarop de financiële verdeling ten behoeve van de
kwaliteitsverbetering van het Landschap plaats gaat
vinden door vaststelling van de statusnotitie. Aan
provincie Noord-Brabant wordt krediet beschikbaar
gesteld voor de gebiedsontwikkeling ’t Blik voor uitvoering
van de financiële afwikkeling van de aanvragen.

Voortgangsmonitor
financiën

Het college heeft kennis genomen van de periodieke
voortgangsmonitor betreffende financiële bedrijfsvoering
van de gemeente Dongen. Drie keer per jaar wordt
hiermee de actuele status vermeld rondom de
verbeteringen in de interne beheersing. Deze monitor
gaat over het accountantsverslag behorende bij de
jaarstukken 2021. De raad wordt nader geïnformeerd met
een raadsinformatiebrief.

Vaststellen
bestemmingsplan
Heuveleind

Het college stelt de gemeenteraad voor het
bestemmingsplan Heuveleind vast te stellen. Voor de
ontwikkeling van nieuwbouwwoningen op de locatie
Planetenstraat en omgeving heeft Casade een
stedenbouwkundig plan opgesteld. Het plan gaat uit van
het slopen van 84 woningen en het terugbouwen van 96
nieuwbouwwoningen (48 grondgebonden woningen en 48
appartementen). Het plan is vertaald in een
bestemmingsplan. Het vaststellen van een
bestemmingsplan is nodig omdat de woonblokken op een
andere plek liggen en er een straat uit het plan verdwijnt.
Bij de voorbereiding van de ontwikkeling heeft Casade
een klankbordgroep betrokken. Er zijn geen
inspraakreacties ontvangen bij het
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voorontwerpbestemmingsplan. Er is één zienswijze
binnengekomen tegen het ontwerpbestemmingsplan,
maar dit leidt niet tot aanpassing van het plan. De
gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan
vast te stellen.
Jaarstukken 2021 en
begroting 2023 GGD Hart
voor Brabant

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken
2021 van de GGD Hart voor Brabant. Het college stelt de
raad voor om in stemmen met de ontwerpbegroting 2023
van de GGD Hart voor Brabant, maar legt de raad tevens
het voorstel voor om als zienswijze kenbaar te maken aan
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant dat
de gemeenteraad van Dongen verwacht dat met ingang
van 2024 het structureel te verwachten voordeel van
€ 450.000 (op huisvesting) in mindering zal worden
gebracht op de inwonerbijdrage.

Jaarstukken Regionale
Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken
Ambulance- voorziening
2021 van Regionale Ambulancevoorziening Brabant
Brabant Midden-West-Noord Midden-West-Noord. Het college heeft kennis genomen
van de begroting 2023 Regionale Ambulancevoorziening
Brabant Midden-West-Noord. In een raadsvoorstel stelt
het college de raad voor geen zienswijze bij de begroting
2023 in te dienen en het college toestemming te geven de
gewijzigde gemeenschappelijke regeling vast te stellen.
Aanpassing van
huurovereenkomst
MHC Liberty

Het college stemt onder voorwaarde in met een
aanpassing in de huurovereenkomst zodat op het
complex van MHC Liberty ook andere sportactiviteiten
kunnen worden toegestaan dan alleen hockey. MHC
Liberty wil padelbanen gaan aanleggen. Er ligt op het
hockeycomplex een stuk terrein vrij waar de banen voor
een nieuwe vorm van racketsport gesitueerd kunnen
worden. Een groep Dongense investeerders wil de aanleg
financieren. Ook tennisvereniging BAS Dongen heeft een
aanvraag voor vergunning ingediend om padelbanen aan
te leggen op het tenniscomplex. Hiervoor zouden
bestaande tennisbanen opgeofferd moeten worden. MHC
Liberty en BAS Dongen liggen naast elkaar en zouden de
samenwerking met elkaar moeten opzoeken voor het
aanbieden van de padelsport in Dongen. Voorwaarde
voor vergunning is oprichting van een padelvereniging.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

