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1. Het college heeft besloten de voorwaarden van de subsidie Stichting Het Witte Kasteel 
aan te passen conform het amendement dat op 14 december 2016 door de 
gemeenteraad unaniem is aangenomen. Het college heeft met dit uitvoeringsbesluit de 
subsidie definitief verleend. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten de subsidie 2017 voor accommodatie ‘t Moeruiltje 
vast te stellen. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten om het uitvoeringsprogramma "Toezicht en 

handhaving in de fysieke leefomgeving 2017" vast te stellen. 
 
4. Het college van B&W heeft besloten om de regeling beeldschermbril met ingang van 1 

januari 2017 vast te stellen. 
 
5. Het college van B&W heeft besloten in beginsel bereid te zijn alsnog voor een 

gerealiseerde situatie op het perceel Erasstraat 40a in Kaatsheuvel vergunning te 
verlenen. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten om aan de bibliotheek Midden Brabant middelen ter 

beschikking te stellen voor het project “bibliotheek producten”, die zijn aangevraagd door 
3 basisscholen en 9 instellingen voor kinderopvang / peuterarrangementen. Het doel 
hiervan is om het (voor)lezen thuis en op scholen en voorscholen te stimuleren, in het 
kader van VVE. 

 
7. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de bouw van 5 

appartementen ter vervanging van de woning Gasthuisstraat 95 in Kaatsheuvel. 
 
8. Het college van B&W heeft besloten om Kompaan en De Bocht voor 2017 subsidie te 

verlenen voor hun deelname aan de wijkteams. In de wijkteams zullen zij de 
wijkteamleden ondersteunen en adviseren over de aanpak van de verschillende 
casussen. 

 
9. Het college van B&W heeft besloten om de overeenkomst met de kermissen in de 

gemeente Loon op Zand met drie jaar te verlengen met de huidige organisatoren. 
 
10. Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de aanmeldingen voor de 

Brabantse Stijlprijs 2017 van de provincie Noord-Brabant betreffende het Bruisend 
Dorpshart te Kaatsheuvel en de Vlonderbrug bij het Galgenwiel op de grens van Waalwijk 
en Kaatsheuvel. De aanmelding voor het Bruisend Dorpshart wordt door de gemeente 
Loon op Zand ingezonden bij de provincie. De aanmelding van de Vlonderbrug bij het 
Galgenwiel wordt door de gemeente Waalwijk ingezonden. 

 


