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1. Het college van B&W heeft besloten een raadsinformatiebrief te zenden over het te 
doorlopen proces van de nieuwe beleidsregels voor Bed and Breakfast en recreatief 
gebruik van (boven)woningen. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om een verweerschrift vast te stellen in de 
beroepsprocedure van The Golden Key BV. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om aan Klussen- en Dienstencentrale onder 
voorwaarden een subsidie te verlenen van € 7.750,00. Hiermee kan deze organisatie ook 
voor 2016 een bijdrage leveren aan de gemeentelijke beleidsdoelen. 
 

4. Het college heeft besloten om de leden van de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief 
te informeren over de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer per 13 december 
2015. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten om het Economisch Programma de Langstraat vast 
te stellen en dit aan te bieden aan de gemeenteraad, eveneens ter vaststelling. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het bod van Casade op het 
volkshuisvestingsbeleid van Loon op Zand. Deze instemming zal met een brief aan 
Casade meegedeeld worden. 
 

7. De gemeenteraad wordt verzocht om een krediet ter beschikking te stellen voor de 
realisatie van het Bruisend Dorpshart voor het jaar 2016 van € 789.000,00. Dit krediet 
past binnen de herziene grondexploitatie 2015 van het Bruisend Dorpshart. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om de inwoners van de gemeente de gelegenheid te 
geven om met initiatieven te komen voor een nieuwe invulling en bestemming van de 
voormalige brandweerkazerne aan de Van Salm Salmstraat 61-63 in de kern Loon op 
Zand. 
 

9. Het college van B&W heeft besloten de verbeurde dwangsom op het adres Marktstraat 1 
in Kaatsheuvel in te vorderen. 

 


