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Vaststelling
portefeuilleverdeling
college B&W 2022-2026

Het college heeft besloten tot vaststelling van de
portefeuilleverdeling van burgemeester en wethouders voor
de bestuursperiode 2022-2026. De raad wordt nader
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Benoeming
Wmo Adviesraad

Het college stemt in met de voordracht om Evert Jan ten
Hones te benoemen als nieuw lid van de Wmo Adviesraad
met ingang van 1 juni 2022.

Jaarverantwoording
kinderopvang 2021

Het college heeft besloten tot vaststelling van de
jaarverantwoording kinderopvang 2021. De vragenlijst wordt
openbaar gemaakt via de website van de onderwijsinspectie.
De raad wordt nader geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief.

Voornemen tot verkoop
perceel nabij Zandeweg

Het college stemt in met het voornemen tot verkoop van een
perceel grond ter grootte van circa 2.845 m² gelegen aan de
Zandeweg nabij de entree van Golfcentrum Dongen. Het
voornemen wordt bekend gemaakt in de gemeentelijke
informatiekrant. Indien er binnen drie weken na publicatie
geen bedenkingen op het voornemen worden ontvangen,
wordt de koopovereenkomst aangegaan.

Principeverzoek
ontwikkeling
Vaartweg 78A

Het college heeft kennis genomen van een principeverzoek
voor de ontwikkeling van Vaartweg 78A in ’s Gravenmoer en
kan hier in principe mee instemmen. De initiatiefnemer
ontvangt een brief waarin standpunt en aandachtspunten zijn
opgenomen. Initiatiefnemer heeft gesproken met de direct
omwonenden, de Heemkundekring, de dorpsraad en de
Brabantse Milieufederatie. Zij hebben een positieve
grondhouding bij het plan voor sloop van een kassencomplex
en het terugbouwen van maximaal 10 vrijstaande woningen.
Het resterende deel van de gronden blijft onbebouwd en krijgt
een groene of agrarische invulling. Met de direct
omwonenden heeft initiatiefnemer schriftelijke
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overeenstemming bereikt. Er is door initiatiefnemer en de
gemeente een aantal keer met de provincie gesproken over
de ontwikkeling aan de Vaartweg 78A . Nader overleg over
de omvang van de kwaliteitsverbetering in relatie tot het
aantal woningen is nodig. Het verlenen van medewerking aan
het initiatief is mogelijk door het wijzigen van het
bestemmingsplan / opstellen van een omgevingsplan.
Planning & control

Het college stemt in met verzending aan de gemeenteraad
van diverse producten en rapportages uit de planning &
control cyclus van de gemeentelijke organisatie.
Het betreft het zogenoemde ‘voorjaarspakket’:
-Jaarrekening 2021
-Bestuursrapportage 2022-1
-Onderwijshuisvestingsmonitor 2022-2
-Voortgangsrapportage grondexploitatie 2022-2
-Rapportage Dashboard Sociaal Domein 2021
-Bestuursrapportage Jeugd 2021
Later in het jaar worden ook nog een najaarspakket en
eindejaarspakket verzonden.

Beantwoording vragen
inzake gronduitgifte
Noorderlaan

Het college heeft de antwoorden vastgesteld voor de
beantwoording van schriftelijke vragen door D66 inzake
gronduitgifte Noorderlaan (ex. art. 33 RvO).

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

