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1. Het college van B&W heeft besloten om voor 2019 akkoord te gaan met een gecombineerde 
harde piketregeling BaBz/ AOV tussen de gemeenten Waalwijk, Dongen en Loon op Zand. 

2. Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het 
verhogen van de nokhoogte en de noordelijke goothoogte van de schuur op het perceel 
Zijstraat 11 in de Moer. 

3. Het college van B&W heeft besloten om een bouwkavel op het Bedrijvenpark Kaatsheuvel uit 
te geven. 

4. Het college van B&W heeft besloten tot het vaststellen van een gedragscode voor het 
gemeentelijk personeel. 

5. Het college van B&W heeft besloten om aan De Wever voor 2019 onder voorwaarden een 
subsidie te verlenen van € 43.300,00 ten behoeve van de dementieconsulent. De subsidie 
aan De Wever over 2017 is door het college definitief vastgesteld op een bedrag van € 
45.582,00. 

6. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de opdracht aan de GGD Hart 
voor Brabant met betrekking tot de inspecties kinderopvang voor het jaar 2019. 

7. Het college van B&W heeft besloten om in principe onder voorwaarden mee te werken aan 
het aanleggen van een paardenrijbak aan de Zuidhollandsedijk 113 in Kaatsheuvel 

8. Het college van B&W heeft besloten om de subsidie aan de Stichting Werkgroep Mantelzorg 
voor 2017 definitief vast te stellen op een bedrag van € 3.800,00. Voor 2019 wordt aan de 
Stichting Werkgroep Mantelzorg onder voorwaarden een subsidie verleend van € 5.225,00. 
Hiermee kan de werkgroep haar activiteiten voortzetten t.b.v. mantelzorgers in de gemeente 
Loon op Zand en een bijdrage leveren aan de uitvoering van het gemeentelijke 
mantelzorgbeleid. 

9. Het college van B&W heeft besloten om aan Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) de subsidie 
2017 ten behoeve van het reguliere bibliotheekwerk, definitief vast te stellen op een bedrag 
van € 396.440,00. Voor 2019 verleent het college aan BMB onder voorwaarden een viertal 
subsidies van in totaal € 436.886,77. Deze zijn bedoeld voor de uitvoering van het lokale 
reguliere bibliotheekwerk c.q. exploitatie van de vestigingen Kaatsheuvel en Loon op Zand, 
voor het aanstellen van een relatiemanager onderwijs en om invulling te geven aan de ambitie 
van BMB met betrekking tot de Bibliotheek Nieuwe Stijl. 

10. Het college van B&W heeft besloten om de subsidies aan Bibliotheek Midden-Brabant voor de 
Culturele Marktplaats CLIP (€ 2.500,00) en de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit over 
2017 (€ 22.929,00) definitief vast te stellen. Voor 2019 wordt aan Bibliotheek Midden-Brabant 
onder voorwaarden een subsidie verleend van € 2.571,25 te verlenen onder voorbehoud van 
toekenning van de rijksmiddelen Brede Impuls Combinatiefuncties 2019. 
 

 


