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1. Het college van B&W heeft besloten om aan de raad te adviseren de startersleningen 
voorlopig stop te zetten per 1 januari 2016. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om aan de raad te adviseren om de 
coördinatieregeling ex. Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening op het 
woningbouwproject “De Hil” te Kaatsheuvel van toepassing te verklaren. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om de Algemene verordening ondergrondse 
infrastructuren Loon op Zand 2015 (AVOI 2015), ter vaststelling, door te geleiden naar de 
Raad, onder gelijktijdige intrekking van de huidige AVOI gemeente Loon op Zand. 
 

4. Het college van B&W heeft kennis genomen van de nota zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen en het gewijzigde bestemmingsplan Herziening Buitengebied 2015 Loon op 
Zand. Het college heeft besloten deze stukken ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. Iedereen die een zienswijze kenbaar heeft gemaakt, wordt hierover 
geïnformeerd. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het herstelde 
bestemmingsplan “Woningen Horst 4” vast te stellen, zoals gelast door de Afdeling 
Bestuursreschtspraak van de Raad van State (ABRS). 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om conform bijgaande preadviezen de raad te 
adviseren de herijkte deelbegroting Jeugd 2015 en 2016 regio Hart van Brabant vast te 
stellen. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om de raad een voorstel aan te bieden om te 
besluiten tot vaststelling van de diverse belastingverordeingen 2016 (inclusief de daarbij 
behorende tarieven) en de Tarievenverordening 2016. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om de Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) regeling in 
2016 te wijzigen ten opzichte van eerdere besluitvorming. Door deze wijziging gaat er 
voor de cliënten die van deze regeling gebruik maken in 2016 niets veranderen. Ook 
hebben zij besloten het tarief voor hulp bij het huishouden categorie 1, over 2015 en 2016 
bij te stellen. 
 

9. Het college van B&W heeft besloten om op basis van de jaarrekening 2014 van de 
Stichting Multifunctionele Centra (SMC) in 2014 aan SMC subsidie te verlenen van  
€ 869.000,00 

 


