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1. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de conceptbrief welke ingaat 
op het advies van de Wmo-adviesraad inzake hulp bij het huishouden 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om het 'Uitvoeringsprogramma toezicht en 
handhaving in de fysieke leefomgeving 2015' vast te stellen en bekend te maken aan de 
gemeenteraad en aan het college van gedeputeerde staten. 
 

3. Het college van B&W ondersteunt het vernieuwingstraject van de weekmarkten in 
Kaatsheuvel en Loon op Zand om tot verzelfstandiging te komen. Hiertoe wordt gebruik 
gemaakt van de expertise van de Collectieve Vereniging van Ambulante Handel. De 
weekmarkt in Kaatsheuvel krijgt en  na het gereedkomen van het Anton Pieckplein, weer 
haar plek in het Bruisend Dorpshart. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen en in stemmen met de 
onderhavige Ontwerp Horecavisie Loon op Zand “Samen 1001 horecakansen benutten”. 
De Ontwerp Horecavisie conform het bepaalde in de gemeentelijke inspraakverordening 
voor een periode van 6 weken ter visie te leggen, de leden van de klankbordgroep hiervan 
in kennis te stellen en de Ontwerp Horecavisie ter kennisname aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten medewerking te verlenen voor de bouw van een 
overkapping bij Kinkenpolder 2 in Kaatsheuvel.  
 

6. Het college van B&W heeft besloten medewerking te verlenen aan het gebruik van de 
bedrijfswoning op het perceel Antoniusstraat 43 te Kaatsheuvel als woning. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de inhoud van de 
raadsinformatiebrief samengaan welstands- en monumentencommissie en deze toe te 
zenden aan de gemeenteraad. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om voor het jaar 2015 de VVE-subside te verlenen 
aan de aanvragers van kinderopvang/peuter-arrangementen KMB en Mikz. Ook is de 
VVE-subsidie voor het jaar 2014 vastgesteld voor KMB, Mikz en ’t Huys. 

 
9. Het college van B&W stemt in met het overhevelen van een aantal niet bestede budgetten 

naar het begrotingsjaar 2015. 
 
 


