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1. Het college van B&W heeft besloten om met de ontwikkelaar van het project Sint Jozefkerk 
een grondruil aan te gaan. 

 
2. Het college van B&W heeft besloten om de raadsvragen van raadslid P. Flohr te 

beantwoorden. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om formeel te reageren op het advies van de Wmo-
adviesraad inzake de Samen-Loont-pas. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het Bomenbeleid Loon op Zand en 

de Boomverordening Loon op Zand 2020,en de raad voor te stellen om het Bomenbeleid 
Loon op Zand en de Boomverordening Loon op Zand 2020 vast te stellen. 

 
5. Het college van B&W stemt in met de voorgestelde wijzigingen in de APV en stelt de 

gemeenteraad voor om deze nieuwe APV te publiceren voor inspraak. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om de raad in haar vergadering van 19-03-2020 voor te 
stellen om de heer W. Dankers uit Tilburg te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van 
Stichting Bravoo. De ingangsdatum in overeenstemming met Bravoo en de overige 
gemeenten. 

 
7. Het college van B&W besloot om de gemeenteraad te informeren over de inleveractie wapens 

en over ontwikkelingen binnen ondermijningswetgeving. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de reactie op de 
toezichtbevindingen van de provincie en de gemeenteraad hierover te informeren met een 
raadsinformatiebrief. 

 
9. Het college van B&W heeft besloten om de regionale nota publieke gezondheid Midden-

Brabant 2020-2023, getiteld Met gezond verstand, ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. In deze nota staan de ambities, keuzes en prioriteiten op het gebied van 
(volks)gezondheid voor de komende vier jaar. Daarnaast heeft het college ingestemd met de 
lokale GGD-inzet voor 2020. 

 
10. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van de 

schriftelijke vragen inzake financiën en de publieksbalie. 
 

11. Het college van B&W heeft besloten om de kadernota 2021 van de GGD Hart voor Brabant, 
getiteld Mensen gezonde kansen bieden, voor te leggen aan de gemeenteraad. Aan de raad 
wordt geadviseerd om in te stemmen met de inhoudelijke koers van deze nota maar een 
zienswijze te geven over de hoogte van de inwonerbijdrage die de GGD voor komend jaar 
voorstelt. 
 

 



 
 
 

12. Het college van B&W heeft besloten om KDC toe te voegen aan de lijst voor gemeentelijk 
maatschappelijk vastgoed als ‘maatschappelijke gebruiker’ en de lijst opnieuw te verspreiden 
onder de exploitanten van de betreffende accommodaties. 

 
13. Het college van B&W heeft besloten om de notitie voor de beeldvormende raad met 

betrekking tot de ontwikkeling van de ‘nieuwe’ Wetering ter beschikking te stellen aan de raad. 
 

14. Het college van B&W heeft besloten om de raad van Loon op Zand een geheime 
informatiebrief te sturen over de lopende rechtszaak met de curator van SMC. 

 
15. Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de kosten van 

Maatpact fase II eenmalig ten laste te brengen van de reserve sociaal domein. 
 

16. Het college kiest voor scenario 2 in het plan van aanpak “continuïteit websites in 2020 met 
groeiperspectief”, en voor enkelvoudig onderhands aanbesteden aan Wind Internet als CMS 
leverancier. 

 
 

17. Het college van B&W heeft besloten om, via beleidsregels en de verordening, het 
minimabeleid aan te passen naar aanleiding van de tussenevaluatie minimabeleid (is 
agendapunt 3.1). 

 
 
 

 


