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1. Het college van B&W stelt het presidium voor om het onderwerp programma water en riolering 

voor de beeldvormende raadsvergadering van 11 juni te agenderen. 
 
2. Het college van B&W heeft kennis genomen van de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van 

de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord. De begroting 2021 van deze 
organisatie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten om het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vast te stellen en 

deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. 
 
4. Het college van B&W heeft besloten om de raad te informeren over de gunning van de 

aanbesteding van het nieuwe onderhoudscontract openbare ruimte. 
 
5. Het college van B&W heeft het voornemen om de verkiezingen in gemeente Loon op Zand met 

een nieuwe aanpak te gaan organiseren. De Gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met 
deze aanpak en het hiervoor noodzakelijke budget vrij te maken. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en de 

begroting 2021 van de GGD Hart voor Brabant en deze voor te leggen aan de gemeenteraad. Het 
college adviseert om in te stemmen met de inhoudelijke koers van deze begroting maar een 
zienswijze te geven over de hoogte van de inwonerbijdrage die de GGD voor komend jaar 
voorstelt. 

 
7. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het verbeterplan 

kwaliteitsverbetering burgerzaken en de benodigde financiële middelen ter beschikbaar te stellen. 
 
8. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de 

jaarrekening 2019 van Regio hart van Brabant en Midpoint Brabant, geen zienswijze in te dienen 
op de herijking van de begroting 2020 van Hart van Brabant en een zienswijze te geven op de 
begroting 2021 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant. 

 
9. Het college van B&W heeft besloten om aan de gemeenteraad te adviseren een zienswijze in te 

dienen tegen de ontwerpbegroting 2021 en ontwerp meerjarenraming 2022-2024. 
 
10. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen een plan van aanpak 

vast te stellen over een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Loon op Zand. 
 
11. Het college van B&W heeft besloten om akkoord te gaan met het MPG 2019 en stelt de raad voor 

om het MPG 2019 vast te stellen. 
 
12. Het college van B&W stelt het presidium voor om het onderwerp monitor sociaal domein en de 

verbetermaatregelen jeugdhulp te agenderen voor de beeldvormende raadsvergadering van 11 
juni. 

 



 


