CONCEPT
Besluitenlijst B&W vergadering
Corsa registratienummer: 2021.08900

Datum

06-04-2021 – week 14

Tijd

9:00 - 13:00 uur

Locatie

Collegekamer Het Klavier

Voorzitter

J. van Aart

Toelichting

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
09.00 uur Interview met bureau Zeelenberg / procedure gemeentesecretaris
10.00 uur Aanvang vergadering

1

Besluitenlijst collegevergadering d.d. 30 maart 2021 week 13
Besluit
De besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 30 maart 2021 week 13 wordt
vastgesteld.

2

Collegestukken

2.1

ZK21.01117 2021.05657 RO-GB Adviesnota over principeverzoek Loonse
Bloementuin op adres Van Hornestraat 31 in Loon op Zand
Besluit
1. onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan het realiseren van 14
zorgwoningen en 1 hoofdgebouw op het perceel Van Hornestraat 31 in Loon op
Zand;
2. de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen een concept
voorontwerpbestemmingsplan in te dienen;
3. de beoordeling van het ontwerpbestemmingsplan ter hand te nemen nadat een
exploitatie- en planschadeovereenkomst is ondertekend.
Het college besluit conform het voorstel.
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2.2

ZK21.00828 2021.02791 RO-FvW Verkoop van het voormalige gemeentelijke
opslagterrein plus een bosperceel aan de Bernsehoef en de ruil van diverse
overhoeken.
Besluit
De bijgevoegde conceptkoop-/ruilovereenkomst vast te stellen over de verkoop van het
voormalig opslagterrein plus een bosperceel aan de Bernsehoef en de ruil van diverse
overhoeken.
Het college besluit conform het voorstel.

2.3

ZK21.02143 2021.08446 RO-GB Vaststellen REKS 1.0
Besluit
1. de definitieve Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant ter
vaststelling aan de raad voor te leggen via bijgevoegd raadsvoorstel;
2. daarbij het draagvlak voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie expliciet naar
de raad uit te spreken;
3. de voorzitter van het portefeuillehouders overleg Milieu en Afval van de Regio Hart
van Brabant te mandateren om de Regionale Energie en Klimaatstrategie toe te
sturen aan het Programmabureau van het Nationaal Programma RES.
Het college besluit conform het voorstel.
Gemeenteraad beslist.

2.4

ZK18.04997 2021.07772 M&O-JB Screener Ernstige Enkelvoudige Dyslexie
Besluit
1. De pilot screener ernstige enkelvoudige dyslexie op basis van de positieve
resultaten om te zetten in een structurele beleidsmaatregel.
2. De jaarlijkse kosten (€1.000,-) mee te nemen in de BERAP I 2021 en de begroting
2022.
Het college besluit conform het voorstel.

2.5

ZK20.03593 2021.08500 M&O-JB Frisse scholen
Toelichting:
In het coalitieakkoord staat dat leerlingen en leraren recht hebben op een gezonde
leer- en werkomgeving, ofwel een frisse school. In oktober 2020 stemde de raad onder
meer in met het voorstel om De Lage Weijkens en De Blokkendoos te renoveren en
een plan te maken voor de Kinderboom en het kwadrantenmodel. In dit voorstel
informeren we u over de actuele stand van zaken rondom de renovatie van de Lage
Weijkens en de Blokkendoos. Daarnaast leggen we u het plan voor de Kinderboom en
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het kwadrantenmodel voor, vragen u goedkeuring voor de kapitaalverstrekking voor de
renovatie van deze drie scholen en e.e.a. vervolgens voor besluitvorming aan de raad
voor te leggen.
Besluit
De raad voor te stellen om:
1. kennis te nemen van de actuele stand van zaken rondom de renovatie van de
Lage Weijkens en de Blokkendoos;
2. in te stemmen met bijgevoegd Plan Kinderboom en kwadrantenmodel en hiermee
af te stappen van het kwadrantenmodel en de Kinderboom open te houden;
3. in te stemmen met de doorbetaling van de subsidie SUVIS van afgerond
€ 500.185,- aan schoolbestuur Leerrijk! voor de renovatie van de Lage Weijkens,
Blokkendoos en Kinderboom met de daaraan verbonden voorwaarden;
4. een krediet beschikbaar te stellen voor het bouwkundig gedeelte van € 871.768,19;
5. de jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit het bedrag dat in de begroting 2021 is
opgenomen voor uitvoering van de Frisse scholen-maatregelen en de eenmalige
kosten voor de begeleiding van de subsidieaanvraag en vervangende huisvesting
te dekken uit de reserve onderwijs.
Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat:
•

in het raadsvoorstel wordt toegevoegd dat na de werkzaamheden het energielabel
conform de daarvoor geldende eisen minimaal niveau C is;

•

wordt gecheckt of de aanname dat de uitbreidingsplannen De Els 2 en Park
Wijtenburg zijn meegenomen, correct is.

Gemeenteraad beslist.

2.6

ZK19.01141 2021.08107 VTV-JvA (concept) Dwangsombesluit 2.74 APV 'dealen'
Toelichting:
Op 22 maart 2021 hield de politie K. aan met 0,75 gram cocaïne en 1,04 gram hennep.
K. is aangehouden voor dealen. Het college van B&W kan op basis van artikel 2.74 van
de Algemene Plaatselijke Verordening een last onder dwangsom opleggen aan
dealers. Hiermee voorkomt het college van B&W dat de gemeente Loon op Zand
aantrekkelijk wordt voor dealers.
Besluit
Aan een overtreder van artikel 2:74 APV Loon op Zand 2020 ter zake drugshandel op
straat, een last onder dwangsom opleggen.
Het college besluit conform het voorstel.
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2.7

ZK20.07517 2020.36662 INFRA-GB Adviesnota om het afvalbeleidsplan voor de
beeldvormende raadsvergadering van 29 april te agenderen
Toelichting:
Nederland is op weg naar een circulaire economie. Het afval-/grondstoffenbeleid van
de gemeente kan daar een grote bijdrage aan leveren. Alle Nederlandse gemeenten
zijn op weg naar de VANG doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof). Tijdens deze
informele werksessie willen we graag met de raad praten over een nieuw
afvalbeleidsplan voor Loon op Zand.
We spreken over de landelijke ambities, we kijken waar Loon op Zand staat ten
opzichte van vergelijkbare en omliggende gemeenten en wat de knoppen zijn waaraan
gedraaid kan worden om te komen tot minder restafval en betere afvalscheiding. We
kijken in de gehele breedte van het afvalveld, naar mogelijkheden en ontwikkelingen.
We vragen aan de raad nog geen standpunten of besluiten. Het gaat om het
informeren van de raad en inzichtelijk maken van ideeën, wensen en ambities die we
vervolgens vertalen in het beleid voor de komende jaren.
Nieuw afvalbeleid maken kan het best in samenwerking met onze inwoners. Daarom
willen we ook graag in gesprek over de wijze waarop we inwonerparticipatie in het
traject inpassen, om zo tot een optimaal resultaat te komen.
Besluit
Het presidium voor te stellen om het onderwerp afvalbeleidsplan voor de
beeldvormende raadsvergadering van 29 april 2021 te agenderen.
Het college besluit conform het voorstel.

2.8

Z20-000417 2021.07594 VTV-JvA Beslissing op bezwaar tegen besluit invordering
Besluit
1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. bezwaarmaker te informeren door verzending van de beslissing op bezwaar.
Het college besluit conform het voorstel.

2.9

ZK20.03470 2020.30084 M&O-JvA Kaderregeling
Besluit
Het vaststellen van het wijzigingsbesluit over het herzien van de volgende artikelen van
de Kaderregeling bevoegdheidstoedeling Loon op Zand 2020:
•

artikel 11 op grond waarvan ‘ondermandaat’ mogelijk wordt op basis van een
aangepaste ondermandaatlijst, zonder dat een gewaarmerkte lijst vooraf aan uw
college of de burgemeester dient te worden voorgelegd;

•

nieuwe redactie van artikel 13 lid 1;
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•

doorhalen artikel 14 door een fout in de redactie en het overbodig worden van dit
artikel na aanpassing van artikel 13;

•

doorvoeren van enkele kleine, ondergeschikte aanpassingen en verbeteringen.

Het college besluit conform het voorstel.
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Vaststellen RIB's (Raadsinformatiebrieven)
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