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Zonnepark Bollendonkseweg
De aanvrager heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een zonnepark aan de
Bollendonkseweg. Dit zonnepark op de voormalige stortplaats aan de Bolledonkseweg. De
gemeenteraad heeft verklaard geen bedenkingen te hebben tegen de omgevingsgunning. Voor het
aanleggen van de zonnepark wordt de omgevingsvergunning verleend.
Toezegging inzake duurzaamheidslening voor particulieren
Op 24 mei 2018 heeft wethouder De Weert toegezegd ‘te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor
het invoeren van sociale duurzaamheidsleningen voor onze inwoners en of deze van nut kunnen zijn
voor de te bereiken effecten op het gebied van duurzaamheid’. Met een brief informeert het college
de gemeenteraad over de onderzochte sociale duurzaamheidsleningen.
Afstand erfdienstbaarheid tbv riolering
Het college van B&W heeft besloten afstand te doen van een erfdienstbaarheid op een perceel op
bedrijventerrein Vosdonk. Dit zakelijk recht had betrekking op een riolering die op dit moment niet
meer op het perceel gelegen is. De erfdienstbaarheid kan hierdoor komen te vervallen.
Presentatie project Spoorzone Juvenaat
Het college heeft de raad verzocht een presentatie te geven van het winnende plan voor de
herontwikkeling van de locatie Spoorzone Juvenaat.
Toezegging raad locatie 'Triangeldreef 21, het Carillon'
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de mate van duurzaamheid bij het project 'Triangeldreef
21, het Carillon'. De woningen worden duurzamer uitgevoerd dan wettelijk is voorgeschreven. Het
openbaar groen wordt ingericht met o.a. gras, hulst, pluimhortensia en kornoelje (boom). Er komt
dus een verscheidenheid in groen waaronder vruchtdragende en bloemrijke beplanting.
Beantwoording vragen fractie D66 wel of niet realiseren nieuwe woonwagenstandplaatsen
De fractie van D66 heeft naar aanleiding van een artikel in BNDeStem en een eerdere brief aan de
raad, drie vragen over de aanleg van woonwagenstandplaatsen. Het college beantwoordt de vragen
schriftelijk.
Vaststellen wijziging Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant
Het college vraagt de gemeenteraad om toestemming tot het gewijzigd vaststellen van de
Gemeenschappelijk regeling voor Veilig Thuis West-Brabant. Deze wijziging is noodzakelijk vanwege
het ontstaan van de nieuwe gemeente Altena, het onderbrengen van het regionaal meldpunt
crisiszorg bij Veilig Thuis en de inzet van de rijksmiddelen voor geweld in afhankelijkheidsrelaties

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

