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1. Het college van B&W heeft besloten om de wethouder, belast met sociale zaken, te 
mandateren onderscheidenlijk te machtigen, om besluiten te nemen en het contract ten 
behoeve van de Wmo hulpmiddelen te kunnen aangaan en ondertekenen. 

 
 

2. Het college van B&W heeft kennis genomen van het beleidskader gemeentelijk woonwagen 
en standplaatsenbeleid en is voornemens in 2019 nieuw beleid op te stellen. 

 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de uitkomsten en conclusies 
van het Regionaal Kwalitatief Woningbehoefte onderzoek 'Hart van Brabant' en deze te 
gebruiken als één van de onderleggers voor toekomstige woningbouwplannen. 

 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om een adviseur te machtigen om het gemeentebestuur 
te vertegenwoordigen bij een zitting van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State en een zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. 

 
 

5. Het college van B&W stemt in met de stimuleringsregeling klimaat adaptieve inrichting 
leefomgeving particulieren vast te stellen. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd via 
een raadsinformatiebrief. 

 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om M.W.A. Brekelmans, A.E.M. Gelderman en C.J. 
Janssen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar handhaver domein I (BOA). 

 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om spelregels voor het voeren van een 
omgevingsdialoog vast te Stellen. 

 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 de 
basisuurprijs die geldt voor alle peuterarrangementen in de kinderopvang te verhogen van € 
8,50 naar € 9,15. De daarbij behorende inkomensafhankelijke ouderbijdrage wordt eveneens 
aangepast. Ook wijzigt vanaf 1 januari 2019 de basisvergoeding voor de kinderopvanglocaties 
die Voor- en vroegschoolse educatie aanbieden. 

 
 

9. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Parapluherziening Loon op Zand 2019, wonen’ en dit plan op grond van artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening ter inzage te leggen. 

 
 



10. Het college van B&W heeft besloten om de Monitor (QuickScan) Woningbouwinitiatieven 2019 
vast te stellen. In deze monitor staan de woningbouwinitiatieven, inclusief de prioritering. 

 
 

11. Het college van B&W stelt voor om vanuit de reserve monumenten een bedrag te onttrekken 
ten behoeve van het subsidie budget monumenten 2019. Hiervoor volgt een separaat 
preadvies en heeft besloten voor de restauratie en onderhoud van het gemeentelijk 
monument aan de Plantloonseweg 8 te Kaatsheuvel een voorlopige subsidie toe te kennen 
van € 10.328,40. 

 
 

12. Het college van B&W stelt voor om vanuit de reserve monumenten een bedrag te onttrekken 
ten behoeve van het subsidie budget monumenten 2019. Hiervoor volgt een separaat 
preadvies en heeft besloten een voorlopige subsidie van € 1.388,48 te verlenen voor het 
uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan het glas in lood van het gemeentelijk monument 
aan de Erasstraat 10 te Kaatsheuvel 

 
 


