Openbare besluitenlijst 2022
Vergadering B&W gemeente Dongen dinsdag 26 april 2022

ONDERWERP

BESLUIT

Leefgeld Oekraïense
vluchtelingen

Het college stemt in met het uitbetalen van het leefgeld voor
Oekraïense vluchtelingen in de gemeentelijke opvang en voor
de vluchtelingen die opgevangen worden bij particulieren,
zoals omschreven in de regeling opvang ontheemden
Oekraïne. Onder leefgeld wordt verstaan een toelage voor
voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven aan
vluchtelingen uit Oekraïne.

Jaarverslag
Vergunningen, Toezicht
en Handhaving 2021

Het college heeft besloten tot vaststelling van het jaarverslag
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021. Het jaarverslag
wordt ter kennis name aangeboden aan de gemeenteraad en
de provincie Noord-Brabant. De provincie ziet er met
interbestuurlijk toezicht (IBT) op toe dat de lokale overheden
hun maatschappelijke taken goed uitvoeren. De provincie
doet dit aan de hand van het provinciaal Beleidskader IBT
2020 – 2023. Op basis van het IBT van 2021 komt de
provincie tot een eindoordeel dat de gemeente Dongen
voldoet met een 96% score.

Kredietvoorstel
vervanging
brandmeldinstallatie van
het gemeentehuis

Het college heeft besloten de gemeenteraad een
kredietvoorstel ter grootte van € 160.000,- exclusief btw. voor
te leggen voor de vervanging van de brandmeldinstallatie van
het gemeentehuis. De huidige, verouderde installatie moet
worden vervangen om te voldoen aan de eisen.

Raadsvoorstel
bestemmingsplan Sint
Josephstraat 39-53

Het college stemt in met het concept raadsvoorstel - en
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Sint
Josephstraat 39-53, partiële herziening. Tegen het
vastgestelde bestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53 is
begin 2021 beroep ingesteld bij de Raad van State. De
ontwikkelaar heeft met reclamant gesproken over zijn
bezwaren en overeenstemming bereikt. Het beroepsschrift bij
de Raad van State is vervolgens ingetrokken. Onderdeel van
de overeenstemming was de bereidheid van de gemeente
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om de uitrit te verleggen naar de andere zijde van de
kastanjeboom (aanpassing past binnen bestemming) én de
opgenomen bouwhoogte van 11 meter voor het voorste deel
van het oude JAL-complex te verlagen naar 9,5 meter. Dit
laatste kan gerealiseerd worden door een partiële herziening
van het bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan
heeft van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022 ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het
bestemmingsplan kan ter vaststelling voorgelegd worden aan
de gemeenteraad.
Veiligheidsregio Middenen West-Brabant

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2021
van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
en de teruggave uit het voordelig resultaat aan de gemeente
Dongen van € 49.461,58. Het college is van mening dat kan
worden ingestemd met de begrotingswijziging 2022 en de
begroting 2023 van de VRMWB met een totale bijdrage van
de gemeente Dongen van € 1.371.375,00 en stelt de
gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen. Het
college heeft kennis genomen van het besluit tot oprichting
van en deelname aan de Stichting Risicobeheer
Veiligheidsregio’s.

Meer informatie: Team communicatie – telefoonnummer 140162

