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1. Het college van B&W besloot aan de gemeenteraad voor te stellen:
om gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen naar aanleiding van de
ontwerpbegroting 2016 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; om kennis te nemen
van het onderhandelingsresultaat met betrekking tot het budget dat samenhangt met het
basistakenpakket; om kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2014 en de tweede
begrotingswijziging 2015; om in te stemmen met het besluit van het Algemeen Bestuur van de
OMWB over de VVGB gelden.
2. Het college van B&W heeft de uitgangspunten om te komen tot het terrassenbeleid vastgesteld.
Mede ook op verzoek van de Stichting Ondernemend Loon op Zand gebeurt de verdere
uitwerking door de ondernemers.
3. Het college van B&W heeft besloten om het benoemen van gemeentelijke lijkschouwers en het
benoemen van inspecteurs voor de kinderopvang en peuterspeelzalen te mandateren aan de
directeur van de GGD Hart voor Brabant.
4. Het college stelt de raad voor de verhuur van De Werft, De Wetering, Crossroads en Het Klavier
in overeenstemming te brengen met de Wet Markt en Overheid. Dit geldt alleen voor
maatschappelijke gebruikers. Het algemeen belang is dat de activiteiten van maatschappelijke
gebruikers de (geestelijke) gezondheid bevorderen en een sociale functie vervullen. Voor deze
activiteiten kan geen kostendekkend tarief worden berekend. Voor andere dan de
maatschappelijke gebruikers die overgaan naar Het Klavier wordt een overgangsregeling
ingesteld voor 2015/2016. Deze gebruikers kunnen zich dan instellen op de nieuwe situatie.
Over anti-kraakverhuur stelt het college de raad voor die activiteit aan te merken als algemeen
belang. Het algemeen belang is dat anti-kraak verhuur de veiligheid bevordert van de panden
omdat erop gelet wordt. Verder blijven de panden door gebruik in een betere staat.

