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1. Het college van B&W heeft besloten de voorgelegde offerte 2015 voor het verlenen van 

archeologische diensten door de gemeente 's -Hertogenbosch goed te keuren en in te stemmen 
met de voorgelegde concept-brief aan de gemeente 's-Hertogenbosch waarbij de door de 
burgemeester voor akkoord getekende offerte wordt teruggezonden. 

 
2. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaar gericht tegen een dwangsombesluit met 

betrekking tot de inrichting Kerkstraat 24 te Loon op Zand, gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk 
ongegrond te verklaren. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de startnotitie regionaal 

gezondheidsbeleid. Dit document is de opmaat voor de nieuwe regionale nota gezondheidsbeleid 
2016-2019 die de negen gemeenten in Midden-Brabant, gezamenlijk met de GGD Hart voor 
Brabant, gaan opstellen.  

 
4. Het college van B&W heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan “Hoofdstraat 21 – Marktstraat 

90” ter inzage te leggen. In dat verband hebben B&W de vooroverlegreacties over het 
voorontwerpbestemmingsplan beantwoord. Tenslotte besloot het college van B&W het voornemen 
om, ten behoeve van het bestemmingsplan hogere waarden vast te stellen, ter inzage te leggen. 

 
5. Het college van B&W heeft besloten om wethouder Grootswagers te mandateren om namens het 

college de overeenkomsten met de verenigingen te ondertekenen, die ruimte gaan huren in het 
multifunctionele deel van Het Klavier. Het mandaat betreft de aanloopperiode van de 
ingebruikname van MFC het Klavier met ingang van 14 april tot en met 31 oktober 2015, of zo 
veel korter als de ondernemer/exploitant daartoe gemachtigd is. Het mandaat betreft niet de 
ondertekening van de contracten met de huurder Bibliotheek Midden Brabant en Contour 
deTwern. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten om kadastraal perceel gemeente Loon op Zand, sectie P, 

nummer 1126, groot 4.265 m², gelegen aan de Rechtvaart te verhuren. 
 

 


