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1. Het college van B&W heeft besloten op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 
de 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in samenhang met 
artikel 4, onderdeel 9 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), medewerking te 
verlenen aan de tijdelijke noodopvang, tot 1 april 2016, van vluchtelingen/asielzoekers op 
vakantiepark Droomgaard, van Haestrechtstraat 24 te Kaatsheuvel. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om het tweerichtingsverkeer op De Hoogt te 
behouden. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten het wijzigingsplan ‘Duiksehoef 3 te Loon op Zand’ 
vast te stellen en ter inzage te leggen. In dat verband hebben B&W de zienswijze op het 
ontwerpwijzigingsplan beantwoord. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om de Quickscan Woningbouwinitiatieven 2016 vast 
te stellen. In dit overzicht staat welke initiatieven voor de bouw van woningen voorrang 
krijgen. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten om aan de Bibliotheek Midden-Brabant voor het jaar 
2016 een exploitatiesubsidie te verlenen. Deze subsidie bedraagt € 353.966,00 en is 
bestemd voor de uitvoering van het reguliere bibliotheekwerk in de gemeente Loon op 
Zand.   
 

6. Het college van B&W heeft besloten om een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegen de beschikking van 27 november 2015 
Gebundelde uitkering 2015 definitief. Dit om de bezwaartermijn veilig te stellen. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om in beginsel medewerking te verlenen aan het 
uitbouwen van de woning aan de Burgemeester van der Heijdenlaan 18 te Kaatsheuvel. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om voor 2016 aan Baanbrekers een subsidie te 
verlenen van € 21.918,00. Met dit bedrag kan Baanbrekers voor jongerencentrum 
Crossroads de functie van beheerder invullen. 
 

9. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een externe toezichthouder 
aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar. 

 


