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1. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de beleidsregels ‘Sluiting van 
voor publiek openstaande gebouwen en/of de daarbij horende erven’ en de vastgestelde 
beleidsregels ter kennisgeving door middel van bijgevoegde (concept)raadsinformatiebrief 
door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
2. Het college van B&W heeft besloten om ContourdeTwern in 2019 subsidie te verlenen voor 

het uitvoeren van hun dienstverlening. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om een vaststellingovereenkomst aan te gaan met de 
eigenaar van Prinses Irenestraat 27 te Kaatsheuvel voor het definitief beslechten van het 
geschil over gebruik van grond van de gemeente. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten om Kinderopvang Reynaert niet op te nemen in het 

Landelijk Register Kinderopvang. De hierboven genoemde kinderopvangorganisatie kan niet 
in exploitatie worden genomen omdat deze niet in overeenstemming is met de daarvoor 
gestelde wettelijke regels en kwaliteitseisen op grond van de Wet kinderopvang. 

 
5. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de agenda van de algemene 

ledenvergadering van de VNG op 5 juni 2019 en de burgemeester te machtigen om namens 
de gemeente een stem uit te brengen op de verschillende voorstellen tijdens deze 
vergadering. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten om een bouwkavel met een oppervlakte van circa 405 m² 

in het plan Hooivork II in De Moer te verkoper aan een gegadigde. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen:  
1. Geen zienswijze in te dienen de jaarrekening 2018 exclusief jeugdhulp van Regio Hart 

van Brabant  
2. Als zienswijze op de begroting 2020 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant kenbaar te 

maken dat ingestemd kan worden met de begroting en hierbij als aandachtspunt mee te 
geven dat:  

 een gesprek gevoerd wordt over de governance en de bijbehorende ambtelijke 
ondersteuning en de resultaten hiervan gedeeld worden met de raden voordat een 
besluit genomen wordt over de structurele inzet van een fulltime programmadirecteur 
en een programmamanager sociaal domein; 

 verwacht wordt dat het budget voor ondersteuning van de stuurgroep Nationaal Park 
de Loonse en Drunense Duinen gehandhaafd blijft binnen de regiobegroting tot dit 
elders ondergebracht kan worden. 

 
 
 

 


