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1. De gemeente gaat akkoord met de vervangingsinvestering voor de inventaris en de 
inrichting als gevolg van de verhuizing van de bibliotheek van De Werft naar Het Klavier. 
De gemeente gaat eveneens akkoord met de eenmalige subsidie bijdrage voor de 
compensatie van de exploitatietekorten in 2012, 2013 en 2015, waardoor de bibliotheek in 
staat is om uit eigen middelen aanvullende investeringen te doen, hoofdzakelijk ten 
behoeve van haar primaire proces. 
 

2. Het college van B&W heeft ingestemd met de 'Werkagenda wonen De Langstraat 2015'. 
Ook heeft het college besloten om het benodigde budget beschikbaar te stellen. Het 
college heeft ingestemd om in Langstraatverband, Lint woon en welzijn te verzoeken de 
werkzaamheden op de thema's 'huistest.nl' en 'Monitoring nieuwbouw' vóór 1 juli 2015 af 
te ronden. 
 

3. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen medewerking te 
verlenen aan de bouw van een vleesstierenstal op het perceel Dreefseweg 60 te 
Kaatsheuvel. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om de bevoegdheid tot het indienen van 
‘verzoekschriften voor de machtiging gesloten plaatsing in een vrijwillig kader’ te 
mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van  Tilburg. Veilig Thuis 
adviseert de gemeente. Daarnaast heet het college besloten om de bevoegdheid tot het 
indienen van verzoekschriften voor de machtiging gesloten plaatsing in een vrijwillig kader 
in geval van crisis te mandateren aan de directeur van Bureau Jeugdzorg. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten om  het rapport over de eindevaluatie van de Lokale 
Educatieve Agenda 2010-2014 vast te stellen. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om de Voortgangsrapportage 'Bruisend 
Dorpshart'2014-3 d.d. 31 maart vast te stellen. Tevens is besloten de herziene 
Grondexploitatie 1-1-2015 met de prognose voor de jaren 2015 en 2016 van het 'Bruisend 
Dorpshart'vast te stellen en deze ter besluitvorming aan de Raad aan te bieden. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om in beginsel de gevraagde omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik te verlenen en deze te publiceren en 6 weken ter inzage te leggen. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om een aangepast belanghebbendenregeling 
parkeren tijdens evenementen in te stellen voor de omwonenden van het Prins 
Mauritsplein (huisnummers 1 t/m 36, Berndijksestraat nummers 39 t/m 73 (oneven nrs.) 
en Johan de Wittstraat 1 t/m 16  tot uiterlijk 1 oktober 2016 
 

 


