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1. Het college van B&W heeft besloten om een bezwaar gericht tegen de omgevingsvergunning voor 

het uitbreiden van de horecagelegenheid op het perceel Kasteellaan 29, 5175 BC niet ontvankelijk 
te verklaren. 

 
 
2. Het college van B&W heeft besloten om het bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan 2019 van het 

gemeenschapshuis 'Het Klavier' en de brandweerkazerne vast te stellen. 
 
 
3. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het 

realiseren van een schuilgelegenheid aan de van Haestrechtstraat/Biersteeg te Kaatsheuvel 
ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. 

 
 
4. Het college van B&W heeft besloten om een bezwaar tegen een invorderingsbesluit ter zake 

verbeurde dwangsommen vanwege overtreding van de Woningwet ontvankelijk, doch ongegrond 
te verklaren. 

 
 
5. Het college van B&W heeft besloten om de concept Algemene subsidieverordening gemeente 

Loon op Zand 2019 met het daarbij behorende eindverslag van de inspraakprocedure ter 
besluitvorming voor te leggen aan de raad voor definitieve vaststelling. 

 
 
6. Het college heeft besloten om vervolg te geven aan de samenwerking met de provincie Noord 

Brabant, met betrekking tot het beheer van het dynamisch reisinformatie systeem en hiervoor de 
samenwerkingsovereenkomst te verlengen met een periode van 6 jaar. 

 
 
7. Het college van B&W heeft kennis genomen van de Beleidsvisie 2019-2023 en de Kadernota 

2020 van de GGD Hart voor Brabant. Deze stukken, met de daarbij behorende prognose voor de 
inwonerbijdrage ten behoeve van het basispakket, legt het college voor aan de gemeenteraad. 
Deze heeft dan de mogelijkheid om hierover aan de GGD een zienswijze te geven. 

 
 

8. Het college heeft kennis genomen van de ínhoud van een aantal meerjaren 
onderhoudsprogramma’s (MJOP’s) gebouwen en adviseert de gemeenteraad om deze MJOP’s 
vast te stellen en als gevolg daarvan jaarlijks een bedrag van € 64.000 extra te doteren aan het 
grootonderhoud, waarna de jaarlijkse dotatie in lijn loopt met de voorgerekende MJOP’s 
onderhoudskosten. Voorts wordt de raad geadviseerd om ook het budget voor dagdagelijks 
onderhoud jaarlijks met € 6.000 te verlagen. Verder wordt de raad geadviseerd de gebouwen 
Westkant en WML-Groenvoorziening buiten gebruik te stellen en hiervoor geen 
onderhoudsvoorzieningen meer op te nemen. 

 



9. Het college van B&W heeft besloten om bij te dragen aan de energiescans voor de vier 
sportverenigingen aan de Eikendijk. Het college stelt als voorwaarde dat duurzaamheid wordt 
meegenomen in de MJOP’s en de ingebruikgevingsovereenkomsten. 

 
 
10. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen als zienswijze op de 

herijking van de begroting 2019 te formuleren dat de gemeenteraad van Loon op Zand kan 
instemmen met de eerste herijking van de begroting Regio Hart van Brabant 2019. Als 
aandachtspunt hierbij aan het Algemeen Bestuur van Hart van Brabant mee te geven dat we in lijn 
met de huidige acties van de bestuurscommissie jeugd forse inspanningen verwachten om de 
tekorten binnen de deelbegroting Jeugd beheersbaar te maken en de verachting uit te spreken dat 
de raden in de regio hierover regelmatig geïnformeerd worden. 

 
 
11. Het college van B&W heeft besloten om in 2019 het succesvolle project Huis, Onderwijs, Baan 

voort te zetten. De uitvoering van dit project ligt bij Baanbrekers. 
 
 
12. Het college van B&W heeft besloten om voor 2019 een samenwerkingsovereenkomst met MEE 

Plus aan te gaan. Met deze overeenkomst koopt de gemeente deskundigheid in op het gebied 
van diagnostiek, coördinatie integrale vroeghulp, fondsenwerving en onafhankelijke 
cliëntondersteuning 

 
 
13. De portefeuillehouder heeft besloten om de lijst van maatschappelijke en semi-maatschappelijke 

gebruikers van de gebouwen De Wetering, De Werft, De Westkant en Het Klavier ongewijzigd vast te 

stellen. 
 
 
 

 


