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1. Het college van B&W heeft besloten op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 
2° 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 burgemeester en wethouders heeft besloten om het gemeentelijk beleid 
met betrekking tot de verhuur van onderwijsruimten af te stemmen op de jurisprudentie ter 
zake. In verband hiermee zal de gemeente met betrekking tot deze verhuur vanaf het 
schooljaar 2015-2016 geen stichtingskostencomponent meer in rekening brengen bij de 
schoolbesturen.   
 

3. Het college van B&W heeft besloten om een bezwaar gericht tegen het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van overkapping aan de Hoofdmanweg 15 te 
Loon op Zand ongegrond te verklaren. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘’Kraanven 29-31 Loon 
op Zand’’ aan de gemeenteraad voor te leggen om een beslissing te nemen omtrent het 
vaststellen van dat bestemmingsplan. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking te verlenen aan het 
vervaardigen van een nieuw bestemmingsplan voor het realiseren van garageboxen ten 
noorden van het perceel Langemeer 42A te Kaatsheuvel, kadastraal bekend: gemeente 
Loon op Zand, sectie L, nummers 2142 (gedeeltelijk), 3792 en 4038 (gedeeltelijk). 
 

6. Het college van B&W heeft besloten in beginsel bereid te zijn de bestemming van het 
perceel Rechtvaart 18 in Kaatsheuvel te wijzigen van bedrijf naar wonen. Het 
wijzigingsplan zal over enige tijd in procedure worden gebracht. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het Plan van Aanpak evaluatie 
en herijking subsidiebeleid. Dit naar aanleiding van een amendement en een motie die de 
raad op 12 november 2015 over dit onderwerp heeft aangenomen. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om in het bouwplan Molenwijck Zuid 3-4  de 
straatnamen Molengang, Oliemolenstraat, Volmolenstraat, Korenmolenstraat en 
stellingmolenstraat toe te kennen. 
 


