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Besluitenlijst collegevergadering
Corsa registratienummer: 2021.08407
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Toelichting

30-03-2021 – week 13
9:00 - 13:00 - uur
Collegekamer Het Klavier
J. van Aart
Aanwezig:
J. van Aart, burgemeester
J.C.G.M. Brekelmans, wethouder
G. Bruijniks, wethouder
A.W.J. van Wel, wethouder
A.J.C.M. de Kroon, gemeentesecretaris

1

Besluitenlijst collegevergadering d.d. 23 maart 2021 week 12
Besluit
De besluitenlijst van de collegevergadering van 23 maart 2021 week 12 wordt
vastgesteld, met dien verstande dat onder agendapunt 2.6 (Adviesnota over
stimuleringsfonds / subsidieregeling voor ondernemers) het college expliciet in de
raadsinformatiebrief (RIB) opgenomen had willen zien dat het college bevoegd is een
bedrag tot € 100.000,-- beschikbaar te stellen.

2

Collegestukken

2.1

ZK20.00012 2021.04768 SWWZ-JB Adviesnota beleidsregels leerlingenvervoer
Besluit
In te stemmen met de beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Loon op Zand 2021
horende bij de verordening leerlingenvervoer gemeente Loon op Zand 2020.
Het college besluit conform het voorstel.

2.2

ZK20.00576 2021.07825 RO-FvW Economische en toeristisch-recreatieve visie
2030
Besluit
De economische en toeristisch-recreatieve visie Loon op Zand 2030 met bijgevoegd
raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
College stemt met waardering in met de economisch-toeristische visie en het
raadsvoorstel met de volgende aanpassingen/aanvullingen:

CONCEPT
•

•
•
•

In adviesnota en raadsvoorstel toevoegen: Indien extra middelen nodig zijn voor
structurele lasten RBT en projecten voortkomend uit deze visie, komen wij daar via
de reguliere P&C-cyclus op terug. In eerste instantie zal daarbij worden gekeken
naar cofinanciering van de stakeholders;
Identiteit, pag. 28; bestaande infra-notitie sport- en spel 2015 noemen;
Ook noemen gemeentelijk inkoopbeleid en het waar mogelijk betrekken van lokale
ondernemers daarbij;
Paragraaf over Omgevingsdialoog aanpassen.

Gemeenteraad beslist.

2.3

ZK18.03469 2021.07910 RO-GB Ontwerpbestemmingsplan 'Hoofdstraat 16-18,
Kaatsheuvel'
Besluit
1. het verslag vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan 'Hoofdstraat 16-18,
Kaatsheuvel' vast te stellen;
2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Hoofdstraat 16-18, Kaatsheuvel'
en dit plan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage te
leggen;
3. de gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Het college besluit conform het voorstel.
De raadsinformatiebrief toe te sturen aan de raadsleden.

2.4

ZK21.02137 2021.07778 M&O-JvA Functiewaardering procesregisseur Sociaal
Domein
Besluit
Het generieke profiel consulent/ adviseur beleidsontwikkeling - B vast te stellen als
passend voor de procesregisseur Sociaal Domein.
Het college besluit conform het voorstel.

2.5

ZK21.00456 2021.07033 VTV-JvA Uitwerking actiepunten zorg en veiligheid
(focusblad 2021)
Toelichting:
Het college zet in op versteviging van zorg en veiligheid. Dit is een actiepunt in het
jaarplan veiligheid van 2021.
Op 8 februari 2021 startte er in de gemeente Loon op Zand een wijkGGD. De wijkGGD
helpt het wijkteam om complexe casuïstiek rondom personen met verward gedrag te
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behandelen. Ook wordt er een procesregisseur WMO aangetrokken. De
procesregisseur vormt een tandem met de adviseur openbare orde en veiligheid en
behandelt complexe- en domeinoverstijgende casuïstiek.
Besluit
Het college stelt de RIB over de over de uitwerking van de actiepunten zorg en
veiligheid (Focusblad 2021) vast.
Het college besluit conform het voorstel.
De raadsinformatiebrief toe te sturen aan de raadsleden.

2.6

ZK20.07681 2021.07180 M&O-JB Verzoek beeldvormende ronde regionale inkoop
sociaal domein
Besluit
Het presidium te verzoeken op 15 april een beeldvormende vergadering te plannen
over de regionale inkoopstrategie sociaal domein.
Het college besluit conform het voorstel.

2.7

ZK19.01384 2021.07412 FBI-JvA Verklaring van Verantwoordelijkheid 2020
Toelichting
Op grond van de AVG geldt een verantwoordingsplicht, waaraan de gemeente Loon op
Zand voldoet met de Verklaring van Verantwoordelijkheid.
Besluit
Vaststellen Verklaring van Verantwoordelijkheid 2020 en deze ter kennisgeving door te
sturen aan de gemeenteraad.
Het college besluit conform het voorstel.
De raadsinformatiebrief toe te sturen aan de raadsleden.

3

Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)

3.1

ZK19.05584 2021.07874 Overzicht Toezeggingen & Moties (versie 18 februari
2021)
Besluit
De RIB stand van zaken 'overzicht Toezeggingen & Moties (versie 18 februari 2021)
vast te stellen.
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Het college besluit conform het voorstel en heeft tevens besloten twee actiepunten
toe te voegen:
1. Klachtenregeling: zijn naar Griffie toegezonden, dus door het College afgedaan;
2. Aanpassen datum (naar 30/9) voor het actiepunt "Voorstellen Efteling uit
Toekomstagenda" gelet op samenhang met procedure Raad van State.
De raadsinformatiebrief toe te sturen aan de raadsleden.

3.2

ZK21.01249 2021.07719 VTV-JvA Vaststellen RIB voortgang EuroParcs Resort
Kaatsheuvel
Besluit
Versturen informatiebrief inzake EuroParcs Resort Kaatsheuvel aan gemeenteraad.
Het college besluit conform het voorstel.
De raadsinformatiebrief toe te sturen aan de raadsleden.

4

Beantwoording vragen raadsfractie(s)

5

Portefeuillestukken

6

Bespreking vertrouwelijke agendapunten

7

Uitnodigingen Bestuur

8

Perscontacten

9

Sluiting

