
openbare besluitenlijst 

van vergadering van het college  

van burgemeester en wethouders 
 
 

Datum van de collegevergadering : 14 mei, 2019 

Publicatiedatum : 22 mei 2019 

Nr. : Week 20 

Registratienummer : 2019.13465 

 
 
 
 

1. Het college van B&W heeft besloten om een overtreder van artikel 2:44 van de APV Loon op 
Zand 2019, ter zake het vervoeren van inbrekerswerktuigen, een last onder dwangsom op te 
leggen. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten de over de ontwerp omgevingsvergunning ‘Populier 3 te 
Kaatsheuvel’ (realisatie van een vrijstaande woning inclusief kapsalon aan huis) naar voren 
gebrachte zienswijzen te beantwoorden zoals weergegeven in de ‘Nota zienswijzen en 
ambtshalve aanpassingen’. Ook besloot het college aan de gemeenteraad een verklaring van 
geen bedenkingen te vragen ten behoeve van voorliggend plan en nadat de raad de 
verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven de gevraagde vergunning te verlenen. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de 
vormverandering van de paardenhouderij op het adres Heibloemstraat 10. Daarvoor moet wel 
het bestemmingsplan worden gewijzigd. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om de schriftelijke vragen ex art. 22 van de fractie CDA 
Loon op Zand over veehouderijbedrijven per brief te beantwoorden. 
 

5. Het college van B&W heeft kennis genomen van de jaarstukken 2018, de begroting 2020 en 
de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de Regionale Ambulance Voorziening 
Brabant Midden-West-Noord. De begroting 2020 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Daarnaast heeft het college besloten om, onder voorbehoud van het besluit 
van de raad, in te stemmen met de wijziging van de hierboven genoemde 
gemeenschappelijke regeling. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om de projectopdracht voor Westwaard te actualiseren 
en een voorstel te gaan voorbereiden voor de gemeenteraad voor de uitbreiding van het 
plangebied. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om akkoord te gaan met het Meerjaren Perspectief 
Grondexploitaties 2018 van de gemeente Loon op Zand (MPG 2018) en stelt de raad voor om 
het MPG 2018 vast te stellen. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om het Groenstructuurplan Loon op Zand 2019 definitief 
vast te stellen. 
 

9. Het college van B&W heeft besloten om de raad voor te stellen kennis te nemen van de 
jaarstukken 2018, de geactualiseerde begroting 2019, en de ontwerpbegroting 2020 en 
meerjarenbegroting 2021-2023 en hierop een zienswijze naar Baanbrekers te formuleren. 
Onze gemeentelijke begroting wordt op de begroting van Baanbrekers aangepast. 
 

10. Het college van B&W heeft besloten om maatschappelijk werk en dienstverlening Farent in 
2019 subsidie te verlenen. 
 



11. Het college van B&W heeft besloten om omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van 
de uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf aan de Dongenseweg 3a met een kantine buiten 
het in het bestemmingsplan geregelde bouwvlak. 
 

12. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en de 
begroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant. Deze begroting en de daarbij behorende 
voorgestelde inwonerbijdrage van € 33,24 worden ter besluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

 
 
 
 
 


