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1. Het college van B&W heeft besloten om de wijzigingen in de CAR/UWO artikelen zoals 
verwoord in de bijlage bij de LOGA- circulaire van 23 juni 2015, kenmerk 
ECWGO/U201501087, als gevolg van de wijzigingen in de Wet arbeid en zorg met ingang 
van 1 juli 2015 vast te stellen. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om een bouwkavel met een oppervlakte van circa 
446 m² in het plan Hooivork II in De Moer te verkopen aan een gegadigde. 
 

3. Het college van B&W heeft ingestemd met de projectopdracht ‘Nieuwevaert’. Dit 
document vormt de basis om een bestemmingsplan voor het woningbouwplan - gelegen 
tussen de Mgr. Völkerstraat en de Ringvaert - op te stellen. 
 

4. Het college van B&W heeft kennis genomen van een quickscan naar 
bebouwingsmogelijkheden op een aantal percelen nabij Loon op Zand. Daarbij 
concludeert het college dat er ruimtelijke mogelijkheden zijn om een tweetal woningen 
mogelijk te maken bij de entree van de buurt Molenwijck, langs de Kasteelhoevenweg. 
Aangezien woningbouw op die locatie niet past binnen de regels van de provinciale 
Verordening ruimte zal allereerst in overleg getreden moeten worden met de provincie.  
 

5. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief 
‘stand van zaken Jeugdhulp in de regio Hart van Brabant‘ en heeft deze doorgeleid naar 
de gemeenteraad. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om medewerking te verlenen voor het wijzigen van 
gebruik van de zorgboerderij naar kampeerboerderij aan de Middelstraat 64 te De Moer 
met de afwijkingsbevoegdheid uit artikel 3.5.1 bestemmingsplan Buitengebied 2011. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 
3° van de Wabo in afwijking van het geldende bestemmingsplan een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een recreatiewoning op het 
perceel Moleneind 11 te Loon op Zand. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om het tracé van de Leisure Bike Lane vast te stellen 
over de Heideweg en Horst. 
 

9. Het college van B&W heeft besloten om aan de Werkgroep Mantelzorg voor de jaren 
2015 en 2016 onder voorwaarden een subsidie te verlenen van € 3.450,00 per jaar. 
Hiermee kan de werkgroep haar activiteiten voortzetten t.b.v. mantelzorgers in de 
gemeente Loon op Zand. 

 


