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1. Het college van B&W heeft besloten om het presidium te verzoeken een beeldvormende avond 

voor de gemeenteraad te organiseren over het Right to challenge. 
 
 
2. Het college van B&W heeft besloten om de ingekomen brief van Het Genieten middels bijgaande 

brief te beantwoorden. 
 
 
3. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaarschrift tegen de weigering om een 

omgevingsvergunning te verlenen t.b.v. parkeren aan de Standaardstraat te Loon op Zand, 
ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 

 
 
4. Het college van B&W heeft besloten om de subsidie voor Blauwe Maan voor de pilot 2018-2019 

vast te stellen en het nieuwe subsidieverzoek voor 2020 af te wijzen. Blauwe Maan helpt 
slachtoffers van seksueel misbruik en seksueel geweld. 

 
 
5. Het college van B&W heeft besloten om de raad te informeren over de onderwerpen die tijdens de 

Hart van Brabantdag van 5 december 2019 besproken zijn. 
 
 
6. Het college van B&W heeft besloten de raad te vragen het budget ter hoogte van €26.000,00 voor 

8 trajecten 'Huis, opleiding, baan' over te hevelen naar 2020. 
 
 
7. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad erover te informeren dat de gemeente 

in 2019 op alle terreinen aan de eisen van het interbestuurlijk toezicht voldaan heeft. 
 
 
8. Het college van B&W heeft besloten om het nieuwe, conform het advies van de 

informatiebeveiligingsdienst gemeenten opgestelde, gemeentelijke informatiebeveiligingsbeleid 
vast te stellen. 

 
 
9. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad een verbeteraanpak 2020 voor te 

stellen naar aanleiding van de score 2019 Zelfevaluatie Basis Registratie Personen voor de 
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor het 
opstellen van een verbeterplan en tijdelijke ondersteuning van het cluster Burgerzaken wordt de 
gemeenteraad voorgesteld eenmalig € 71.600,-- ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de 
algemene  

 
 



10. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de toetreding van Brabant Water tot 
de Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant. 

11. Het college van B&W heeft besloten om de raadsinformatiebrief inzake het programma 
arbeidsmigranten naar de gemeenteraad te sturen. 

 
 
12. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen de begroting te wijzigen 

naar aanleiding van het akkoord 'Schouders eronder, samen vooruit' en enkele bezuinigingen uit 
de begroting 2020 opgenomen zijn niet gehaald kunnen worden of de ambities uit het 
coalitieakkoord in de weg staan. 

 
 
 
 

 


