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1. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het concept Verslag 
vooroverleg in het kader van de omgevingsvergunning Snelfietsroute (deel Duinlaan – 
Van Haestrechtstraat) en de ontwerp omgevingsvergunning voor een periode van 6 
weken ter inzage te leggen. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om de concept Algemene subsidieverordening 
gemeente Loon op Zand 2019 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Als de raad 
hiermee akkoord gaat, wordt deze conceptverordening voor het inbrengen van 
zienswijzen gedurende zes weken ter inzage gelegd.  
 

3. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen geen gebruik te 
maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij de herijking van de begroting 
2018 van de gemeenschappelijk regeling Regio Hart van Brabant. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van het Normenkader 2018 en 
dit ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Het Normenkader 2018 zorgt ervoor dat de 
normen voor de controle, zowel intern als extern, bekend zijn. Het Normenkader bevat 
een overzicht van alle in 2018 relevante wet- en regelgeving voor de gemeente Loon op 
Zand. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan “Landgoed ’t 
Onthaesten” ter inzage te leggen. In dat verband hebben B&W de vooroverlegreacties 
over het ontwerpbesluit voor hogere waarden ten behoeve van het bestemmingsplan 
“Landgoed ’t Onthaesten” ter inzage gelegd. 
 
 

6. Het college van B&W heeft besloten op grond van artikel 2.12, eerste lig, onder a, onder 
3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in beginsel medewerking te 
verlenen aan de realisatie van een vrijstaande woning (inclusief kapsalon aan huis) ten 
noorden van het perceel Erasstraat 13 te Kaatsheuvel, kadastraal bekend: gemeente 
Loon op Zand, sectie P nummer 1268 en 1271 (gedeeltelijk), in aansluiting op het 
projectgebied van Westwaard. Ook besloot het college van B&W het wettelijk vooroverleg 
op te starten en aan de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te 
vragen ten behoeve van voorliggend plan.  

 
 

 


