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1. Het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie 
van padelbanen aan de Eikendijk 27 te Kaatsheuvel. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten onder voorwaarden in principe medewerking te 
verlenen aan de tijdelijke vestiging van een koeriersbedrijf aan de Dreefseweg 27 
Kaatsheuvel. 
 

3. Het college van B&W heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Recreatiepark Het Genieten 2017’ en besloten het plan vrij te geven voor inspraak en 
vooroverleg. Het voorontwerpbestemmingsplan zal binnenkort ter visie worden gelegd. 
Daarnaast is de overeenkomst planschadetegemoetkoming ondertekend. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Kloosterstraat 40-42’ te Loon op Zand. Het plan leggen we op grond van de 
inspraakverordening ter inzage en het vooroverleg starten we op met diverse 
vooroverleginstanties 
 

5. Het college van B&W heeft besloten mee te doen aan het programma 
‘Dementievriendelijke gemeente’. De gemeente gaat zich inzetten om het thema dementie 
onder de aandacht te brengen. Op deze manier wil de gemeente ervoor zorgen dat 
mensen met dementie zolang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.  
 

6. Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de Tussenevaluatie Nota 
Publieke Gezondheid Midden-Brabant. De raad wordt hierover per raadsinformatiebrief 
geïnformeerd.  
 

7. Het college van B&W heeft besloten het rapport Toezichtinformatie Kinderopvang wat 
betrekking heeft op de gemeente Loon op Zand over het jaar 2017 vast te stellen. Dit 
toezichtsrapport wordt ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad. 
 

8. Het college van B&W heeft een nieuw besluit genomen over de welzijnssubsidie voor de 
muziekopleiding van Koninklijke Erkende Harmonie Kaatsheuvel. Voor de jaren 2018 t/m 
2020 wordt onder voorwaarden jaarlijks aan deze vereniging een welzijnssubsidie 
verleend van € 7.810,00. 
 

9. Het college van B&W heeft besloten een bouwkavel op het Bedrijvenpark Kaatsheuvel uit 
te geven. 
 

10. Het college van B&W heeft besloten geen subsidie te verlenen aan de organisatie 'Open 
ateliers 0416' voor het organiseren van een open atelierroute. Het subsidieverzoek past 
niet binnen de voorwaarden en uitgangspunten van het gemeentelijk subsidiebeleid. 
 
 



11. Het college van B&W heeft besloten een bezwaar gericht tegen een dwangsombesluit met 
betrekking tot diverse overtredingen op een perceel, ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. 
 

12. De portefeuillehouder heeft besloten C. van Leur aan te stellen als onbezoldigd 
ambtenaar handhaver domein I (BOA). 
 

13. De portefeuillehouder heeft besloten de verwerkersovereenkomst met RAET in de zin van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming vast te stellen en na ondertekening aan 
RAET te verzenden. 
 

14. De portefeuillehouder heeft besloten vast te stellen dat  de kostenvergoeding van € 20,00 
per maand voor het gebruik van de eigen mobiele telefoon met het bijbehorende 
abonnement geen aanpassing behoeft. 
 

15. De portefeuillehouder heeft besloten R.L. Venema aan te stellen als onbezoldigd 
ambtenaar handhaver domein I (BOA). 

 


