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1. Het college van B&W heeft besloten op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een afwijking van het 
bestemmingsplan ‘Kom Loon op Zand 2011’ toe te staan voor een uitbreiding van de eerste 
verdieping van de woning op het perceel Kerkstraat 48 te Loon op Zand.  

 
2. Het college van B&W heeft besloten om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het 

verharden van agrarisch gebied aansluitend aan het bedrijfsperceel te weigeren 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met subsidieverlening aan Luijben 
Mediation voor het uitvoeren van buurtbemiddeling in 2019. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten om de beleidsregels Premantelzorgwoningen Loon op 

Zand 2019 vast te stellen 
 

5. Het college van B&W heeft besloten om het convenant wijkgericht werken met één jaar te 
verlengen tot en met 31 december 2019. 

 
6. Het college heeft kennis genomen van de Inhoudelijke kaderbrief van Baanbrekers voor 2020. 

Het koersdocument 'Baanbrekers 2.0, kom in beweging' is hier onderdeel van. Het college 
heeft vervolgens besloten deze door te leiden naar de raad en hierbij geadviseerd een 
zienswijze op de kaderbrief aan Baanbrekers te geven. 

 
7. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de 'Beleidsregels 13b 

Opiumwet gemeente Loon op Zand 2019' en de 'Beleidsregels Digitaal Opkopersregister Loon 
op Zand 2019’ en besloten de vastgestelde beleidsregels ter kennisgeving door middel van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
8. Het college van B&W heeft besloten om de omgevingsvergunning te verlenen voor de 

vestiging van een webshop met aanverwante beperkt publiek aantrekkende activiteiten aan de 
Amerikastraat 11a te Kaatsheuvel. 

 
9. De portefeuillehouder heeft besloten om per 1 april 2019 een collectief abonnement af te 

sluiten bij MantelzorgNL waarmee mantelzorgers van inwoner van de gemeente Loon op 
Zand 50% voordeel kunnen krijgen op het individueel lidmaatschap. 

 
 


