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1. Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van het verslag Horizontale 
verantwoording Archiefwet gemeente Loon op Zand 2018 en dit verslag ter kennisname 
aan te bieden aan gemeenteraad en provincie. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten het gemeentelijk pand aan de Berndijksestraat 26 in 
Kaatsheuvel te verkopen. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten binnen het uitbreidingsplan "Westwaard" fase 1 Zuid 
de straatnaam Brem toe te kennen. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten omgevingsvergunningen te verlenen voor twee 
schuilstallen bij Berkenlaan 34 te Loon op Zand. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten om geen mandaat aan de OMWB te verlenen voor 
de uitvoering van milieutaken. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in beginsel 
medewerking te verlenen aan het wijzigen van het gebruik van het pand aan de 
Dodenauweg 2 te Kaatsheuvel ten behoeve van de realisatie van een kantoor.  
Het college besloot ook in te stemmen met verkoop van het perceel westelijk van het 
perceel Dodenauweg 4, groot 490 m², kadastraal bekend: gemeente Loon op Zand, sectie 
H, nummer 5192 ten behoeve van parkeren voor het kantoor van het pand Dodenauweg 2 
te Kaatsheuvel. Hieraan wordt de voorwaarde verbonden dat maximaal 300 m² van dit 
perceel wordt ingericht als parkeerterrein en het overige deel van het perceel groen wordt 
ingericht ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het parkeerterrein. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten negen evenementen tot en met juni financieel te 
ondersteunen, rekening houdend met de tijdelijke financiële regeling evenementen. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het proces en de inhoud van 
het plan van aanpak met betrekking tot de verhuizing naar de voormalige 
Brandweerkazerne. 
 

 
 


