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1. Het college van burgemeester en wethouders heeft haar zienswijze opgesteld naar aanleiding van 

een rekenkameronderzoek naar de uitvoering van de Wmo. 
 
2. Het college van B&W heeft besloten om met de Efteling gronden te ruilen ten behoeve van de 

aanleg van de snelfietsroute F261 en het verleggen van de Horst tussen de Eftelingsestraat en de 
Europalaan. 

 
3. Het college van B&W heeft kennis genomen van het verzoek van de GGD Hart voor Brabant om 

samen met andere partners in de gemeente ’s-Hertogenbosch deel te gaan nemen in een 
coöperatie. De GGD kan hierover pas een definitief besluit nemen nadat alle raden van de 
gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant hun 
wensen en bedenkingen hierover kenbaar hebben kunnen maken. Omdat de gemeente Loon op 
Zand deelneemt aan deze gemeenschappelijke regeling legt het college bovenstaand verzoek ter 
besluitvorming voor aan de raad. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van bijgevoegde raadsinformatiebrief 

inzake Provinciaal financieel toezicht en deze te versturen aan de Gemeenteraad. 
 
5. Het college van B&W heeft besloten om de raad middels een raadsinformatiebrief te infomeren 

over de stand van zaken van de afwikkeling van verkeersprojecten. 
 
6. Het college van B&W heeft besloten om de subsidie aan Halt over 2018 definitief vast te stellen op 

een bedrag van €11.645,00. Voor 2019 wordt aan Halt onder voorwaarden een subsidie verleend 
van € 12.240.- 

 
7. Het college van B&W heeft besloten om voor een periode van 1,5 jaar een partnership aan te 

gaan met het House of Leisure. Tegen het einde van deze periode zal het partnership 
geëvalueerd worden en wordt op dat moment besloten om het partnership al dan niet te 
continueren. 

 
8. Het college van B&W heeft besloten om de raad te informeren over de voortgang van de 

ontwikkelingen in Westwaard met de voortgangsrapportage Westwaard 2019-01. 
 
9. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de door de burgemeester 

vastgestelde ‘Beleidsregels Wet aanpak woonoverlast 2019’ en besloten de vastgestelde 
beleidsregels ter kennisgeving door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief door te geleiden 
naar de gemeenteraad. 

 
10. Het college van B&W heeft besloten om akkoord te gaan met het indienen van een 

intentieverklaring voor de aanvraag van € 15.000,00 ten behoeve van procesbegeleiding voor het 
opstellen van een lokaal sportakkoord. 

 
 
 
 
 


