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1. Het college besloot om aan Bibliotheek Midden-Brabant de subsidie 2019 definitief vast te stellen 

op een bedrag van € 419.237,00. Daarnaast stelt het college aan Bibliotheek Midden-Brabant 
voor 2021 voorlopig een subsidie beschikbaar van € 468.237,00. In het eerste kwartaal van 2021 
neemt het college een definitief besluit hierover. 

 
 
2. Het college besloot om aan de Klussen- en Dienstencentrale de verleende subsidie over 2019 

definitief vast te stellen op een totaalbedrag van € 29.750,00. Daarnaast verleent het college aan 
de Klussen- en Dienstencentrale voor 2021 een tweetal jaarsubsidies met bijbehorende 
verplichtingen van in totaal € 17.750,00.  

 
 
3. Het college besloot om de subsidie aan Maasstad Omroepstichting / Langstraat Media over 2019 

vast te stellen op € 12.756,48. 
 
 
4. Farent Maatschappelijke dienstverlening heeft voor 2021 een subsidieverzoek ingediend zodat zij 

haar dienstverlening kan voortzetten. 
 
 
5. Het college besloot om de subsidie aan Stichting 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand, die in 2019 

is verleend, definitief vast te stellen op € 74.464,00. 
 
 
6. Het college besloot om het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning tot het aanleggen 

van een in – en uitrit ter plaatse van De Hoogt 31C te Loon op Zand niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
 
7. Het college besloot om akkoord te gaan met overhevelen van subsidie middelen voor het RBT 

(basispakket) van 2019 naar 2020 en á € 11.900 en de subsidie voor het jaar 2021 te beschikken 
á € 109.242,-. 

 
 
8. Het college besloot in te stemmen met de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen’ 

behorend bij het bestemmingsplan 'Weteringstraat 15B te Loon op Zand' en de gemeenteraad 
voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

 
 
9. Het college besloot om tot 31 maart 2021 maaltijdbezorging vanuit het pand Marktstraat 27 in 

Kaatsheuvel te gedogen. 
 
 
10. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Rechtvaart 

P831 Kaatsheuvel’ en het plan ter inzage te leggen. Daarnaast heeft het college van B&W 
besloten hogere waarde te verlenen voor de realisatie van de ruimte-voorruimtewoning. 

 



 
11. Het college besloot in te stemmen met een addendum op de uitvoeringsovereenkomst Stichting 

Ondernemend Loon op Zand (SOL), samen met de SOL wordt opdracht verleend om een 
onderzoek te doen naar de centra van Kaatsheuvel en Loon op Zand en de raad hierover te 
informeren via een raadsinformatiebrief. 

 
 
12. Het college besloot om het programma mantelzorg 2021 vast te stellen, subsidies uit 2019 vast te 

stellen en voor 2021 subsidies te verlenen. 
 
 
13. Het college besloot de raadsinformatiebrief 'Mobiliteitsteam De Langstraat: Ondernemend uit de 

crisis!' vast te stellen en, samen met het projectplan, te versturen naar de raad. 
 
 
14. Het college stelt de raadsinformatiebrief over cameratoezicht in het centrum van Kaatsheuvel 

vast. 
 
 
15. De eindrapportage evaluatie doorstroming wisselstrokensysteem Europalaan middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 
 
 
16. Om in te stemmen met de raadsinformatiebrief over de Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak 

Raad van State bestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Landgoed Huis ter Heide 
 


