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1. Het college besloot om in de regio Hart van Brabant (HvB)met de andere gemeenten, de 

woningcorporaties en zorginstellingen afspraken te maken over de uitstroom uit zorginstellingen 
naar zelfstandig wonen. 

 
 
2. Het college van B&W heeft besloten om ContourdeTwern in 2021 subsidie te verlenen zodat het 

wijkgericht werken in het voorliggend veld wordt voortgezet. 
 
 
3. Het college van B&W besloot in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Prins 

Hendrikstraat 6 en Gasthuisstraat 125-127’, het plan ter inzage te leggen voor inspraak en 
vooroverleg te voeren met diverse vooroverleginstanties. 

 
 
4. Het college van B&W stelt het presidium voor om de onderwerpen: 

(1) praktijkondersteuner huisartsen jeugd-GGZ; 
(2) multiproblematiek en jeugdhulp; 
(3) de signalerende rol van het jongerenwerk en; 
(4) aandachtpunten inkoopstrategie 2022  

te agenderen voor de beeldvormende raadsvergadering van 28 januari 2021. 
 
 
5. Het college besloot om in te stemmen met de opdracht aan de GGD Hart voor Brabant met 

betrekking tot de inspecties kinderopvang voor het jaar 2021. 
 
 
6. Het college besloot om de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit op een aantal onderdelen aan te passen. 
 
 
7. Het college besloot niet over te gaan tot grondverwerving voor de verdere realisatie van het 

voetpad langs de fietsstraat in de Kloosterstraat. 
 
 
8. Het college besloot om aan zowel KBO Kaatsheuvel als de Seniorenvereniging Loon op Zand 

voor 2021 en 2022 een jaarlijkse subsidie te verlenen voor de huisvesting en deze direct vast te 
stellen. 

 
 
9. Het college besloot tot het uitvoeren van de gladheidsbestrijding met de natzout methode en de 

raad voor te stellen hiervoor materieel aan te schaffen. 
 
 
 
 



10. Het college besloot om de gemeenteraad voor te stellen de Marktverordening Loon op Zand 2021 
vast te stellen. Daarnaast besloot het college om in te stemmen met:  
Regeling op de Marktadviescommissie Loon op Zand 2021; 
Besluit Marktinrichtingsplannen gemeente loon op Zand 2021;  
Besluit aanwijzing marktmeester Loon op Zand 2021. 
Wijzigingsbesluit Mandaat Marktverordening 2021. 

 
 
11. Het college besloot om deel te nemen in het vernieuwde samenwerkingsverband met waterschap 

Brabantse Delta en gemeenten uit de SWWB (Samenwerking Water in Midden- en West Brabant). 
 
 
12. Het college besloot kennis te nemen van de verordening en beleidsregels jeugdhulp gemeente 

Loon op Zand 2021 en van het advies van de Wmo Advies Raad. Het college heeft besloten in te 
stemmen met het raadsvoorstel om de verordening jeugdhulp gemeente Loon op Zand 2021 vast 
te stellen en dit door te geleiden naar de gemeenteraad. Tevens besloot het college in te 
stemmen met de beleidsregels, onder voorbehoud van een positief raadsbesluit over de 
verordening. 

 
 
13. Het college besloot om onder nadere randvoorwaarden medewerking te verlenen aan het bouwen 

van tien garageboxen aan de Antoniusstraat 10b te Kaatsheuvel. 
 
 
14. Het college besloot in te stemmen met het raadsvoorstel met de herstelpunten voor het 

bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’, opgesteld naar aanleiding van de 
tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 14 oktober 
2020. Het college stelt de gemeenteraad voor het herstelbesluit voor het bestemmingsplan 
‘Wereld van de Efteling 2030’ vast te stellen. 

 
 
15. Het college besloot om het Normenkader 2020 ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 
 
 
16. Het college besloot in te stemmen met de notitie afspraken reserves en voorzieningen. 
 
 
17. Het college besloot de controleverordening 2021 vast te stellen en kennis te nemen van het 

programma van eisen van de aanbesteding accountantsdiensten. 
 
 
18. Het college besloot om het ontwerpbesluit “onttrekking van de weg tussen de Hoofdstraat 50-

50A/52- 52A en De Bogaert aan het openbaar verkeer” voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
 
19. Het college stelt voor de raadsinformatiebrief “Uitgangspunten Inkoop Sociaal Domein (regio 

HvB)” vast te stellen en naar de gemeenteraad te verzenden. 
 
 
20. Het college stelt de regionale raadsinformatiebrief over de Gecertificeerde Instellingen vast. 
 
 
21. Het college stelt de raadsinformatiebrief over de Voortgangsrapportage snelfietsroute versie 21 

december 2020 vast. 
 
 
22. Voorgesteld wordt om de raadsinformatiebrief over de verlenging van de contracten voor Wmo 

begeleiding en Hulp bij het huishouden vast te stellen. 
 


