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1. Het college van B&W heeft besloten zijn besluit in beginsel medewerking te verlenen aan 
het planologisch mogelijk maken van de realisering van één vrijstaande woning en 
verkoop van het speelveldje aan de Burg. Van Erplaan in Kaatsheuvel in te trekken. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om de bezwaarschriften van KBO De Moer en de 
Seniorenvereniging Loon op Zand ontvankelijk en gegrond te verklaren. Aan beide 
organisaties wordt, evenals aan KBO Kaatsheuvel in 2016 en 2017 jaarlijks een extra 
subsidie verleend van € 1.000,00 als tegemoetkoming in de kosten voor “meer bewegen 
voor ouderen”. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om de Buitengewone Opsporingsambtenaren aan te 
wijzen tot ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van wet- en 
regelgeving die bij of krachtens de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand is 
bepaald. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om medewerking te verlenen aan een tijdelijke 
woonunit op het perceel aan de van Immerseelstraat 15 te Loon op Zand en de 
omgevingsvergunning te verlenen. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten het verzoek van Stichting Leerrijk tot het bekostigen 
van het saneren van de asbesthoudende golfplaten op het dak van basisschool De Lage 
Weijkens toe te kennen en de kosten van deze sanering ad € 59.537,00 te vergoeden. 
Aan de gemeenteraad zal een voorstel worden gedaan om de kosten van de sanering te 
dekken uit de reserve Onderwijs Algemeen.  
 

6. Het college van B&W heeft in verband met een wetswijziging van de Wet op het primair 
onderwijs besloten de gewijzigde concept-Verordening voorzieningen huisvesting 
onderwijs gemeente Loon op Zand 2016 ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. Het college heeft de gewijzigde Beleidsregels bekostiging lokalen 
bewegingsonderwijs vastgesteld. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten de concept-Verordening materiële en fianciële 
gelijkstelling gemeente Loon op Zand ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. Met de verordening materiële financiële gelijkstelling heeft de gemeente 
de mogelijkheid om gericht aanvullend (financieel) beleid te voeren voor het onderwijs 
binnen de gemeente. De verordening biedt de juridische basis voor het beschikbaar stllen 
van een financiële bijdrage aan Stichting Bravoo voor de instandhouding van De Start in 
De Moer. 
 

 


