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1. Het college van B&W heeft besloten om de subsidie aan Slachtofferhulp Nederland voor 
2016 vast te stellen op een bedrag van € 5.047,00. Voor 2018 wordt aan deze organisatie 
een subsidiebedrag verleend van € 6.008,00. Met deze dienstverlening kan een 
noodzakelijke basisvoorziening worden geboden aan slachtoffers van misdrijven, 
verkeersongelukken en calamiteiten in onze gemeente. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om een bezwaar gericht tegen een dwangsombesluit 
met betrekking tot een milieu-inrichting aan de Bergstraat 28a te Loon op Zand 
ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te 

informeren over de stand van zaken rondom de planvorming met betrekking tot de 
herinrichting van het winkelgebied in Kaatsheuvel. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen voor de bouw van 

een veranda aan van Haestrechtstraat 17a in Kaatsheuvel 
 
5. Acht gemeenten in de regio Hart van Brabant willen vanaf 2019 samen de Wmo-

begeleiding inkopen. Hiertoe is een inkoopnotitie opgesteld waarin wordt aangegeven wat 
onze ambitie is, welke resultaten we willen inkopen, hoe we deze willen bekostigen, welke 
vorm van inkoop en samenwerking we kiezen, hoe de planning eruit ziet en op welke 
wijze we, met wie, gaan communiceren. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking toe te zeggen voor een 

aangepast plan voor de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw aan De Hoogt in Loon op 
Zand. 

 
7. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de herontwikkeling van het terrein 

Prins Hendrikstraat 6 in Kaatsheuvel naar woningen. 
 
8. Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan een 

massagesalon als aan huis gebonden bedrijf aan de Monseigneur Völkerstraat 39 te 
Kaatsheuvel. 

 
9. Het college van B&W heeft besloten voornemens te zijn om de met Bijzonder Bruisend 

B.V. gesloten overeenkomst voor de exploitatie van de sociaal-culturele ruimtes, de 
theaterzaal en de brasserie te continueren met vijf jaar. 

 
 


