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1. Het college van B&W heeft besloten om de subsidies aan Bibliotheek Midden-Brabant voor de 

Culturele Marktplaats CLIP (€ 2.571,25) en de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (€ 
22.929,00) over 2018 definitief vast te stellen. Voor de uitvoering van CLIP wordt aan Bibliotheek 
Midden-Brabant in 2020 een subsidie met bijbehorende verplichtingen verleend van € 2.644,00. 

 
2. Het college van B&W heeft besloten om de heer J. van Hoof en de heer J. van Best te benoemen 

als leden van de straatnaamcommissie. De medewerker/ster grondzaken gemeente Loon op Zand 
is benoemd tot secretaris en als plaatsvervangend secretaris van de straatnaamcommissie. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaar inzake afwijzing verzoek tot handhaving tot 

het opleggen van een bouwstop inzake Peperstraat 19 te Kaatsheuvel ontvankelijk, maar 
kennelijk ongegrond te verklaren. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten om het Convenant VVE 2020-2024 ‘Samen vroeg beginnen 

loont’ zoals dat is opgesteld gezamenlijk door alle betrokkenen voor de periode 2020-2024 voor 
akkoord te ondertekenen. 

 
5. Het college van B&W heeft besloten om een strook grond gelegen aan de voorkant van de 

Dreefseweg 24 te Kaatsheuvel te verkopen voor de aanleg en instandhouding van een netstation. 
 
6. Het college van B&W heeft besloten om de bezwaren tegen het toekennen van planschade aan 

de eigenaren van Van Heeswijkstraat 49 Kaatsheuvel ongegrond te verklaren. 
 
7. Het college van B&W heeft besloten om nadeelcompensatie over 2017 toe te kennen aan de 

eigenaar van Willibrordusstraat 2b Loon op Zand. 
 
8. Het college van B&W heeft besloten de raad te vragen het budget van € 26.660 over te hevelen 

naar 2020. 
 
9. Het college van B&W heeft besloten om de Wmo-adviesraad een reactie te sturen op het 

ingezonden ongevraagd advies over het minimabeleid 2020. 
 
10. Het college van B&W heeft besloten om het aanwijzingsbesluit verboden softdrugsgebruik 

gemeente Loon op Zand 2020 vast te stellen. 
 
11. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het bestuursvoorstel van de OMWB 

inzake de zorgvuldige veehouderij. 
 

12. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen de garantstelling voor de realisatie 
van De Berk te verhogen naar € 5.900.000,--. 

 
 
 
 
 
 



 


