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1. Het college van B&W heeft besloten om de bevoegdheid tot het indienen van ‘verzoekschriften 

voor de machtiging gesloten plaatsing in een vrijwillig kader’ te machtigen aan het college van 

burgemeester en wethouders van  Tilburg. Veilig Thuis adviseert de gemeente. Daarnaast heeft 

het college besloten om de bevoegdheid tot het indienen van verzoekschriften voor de machtiging 

gesloten plaatsing in een vrijwillig kader in geval van crisis te mandateren aan de directeur van 

Bureau Jeugdzorg.  
 
2. Het college van B&W heeft besloten om de projectopdracht voor de definitiefase van het project 

"herontwikkeling sporthal de Werft" vast te stellen. 
 
3. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een 

woning op het perceel tussen Rechtvaart 3 en 3B te Kaatsheuvel, kadastraal bekend: gemeente 
Loon op Zand, sectie P, nummer 836. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het verweerschrift naar aanleiding van het 

beroepschrift van Linssen CS Advocaten tegen het wijzigingsplan ‘Duiksehoef 3 te Loon op Zand’. 
 
5. Het college van B&W heeft besloten om de Vereniging van Contractanten, statutair gevestigd te 

Tilburg, last en volmacht te verlenen om voor en namens de gemeente datgene te doen wat in het 
kader van de Vernietigingsprocedure nuttig, nodig of raadzaam kan zijn, waaronder het 
inschakelen van Van Iersel Luchtman advocaten (mrs. Cremers en Van Tilburg) voor het voeren 
van verweer. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaarschrift inzake een tijdelijke 
omgevingsvergunning voor het perceel Moleneind 25 ongegrond te verklaren. 

 
7. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen voor het ontwikkelen van één 

woning op het perceel Meerdijk 10, O527 te Kaatsheuvel. 
 
8. Het college van B&W heeft besloten om medewerking te verlenen aan het uitbouwen van de 

woning aan de Burgemeester van der Heijdenlaan 18 te Kaatsheuvel. 
 
9. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het verzoek van de VOF Centrum 

Kaatsheuvel om de percelen L 4351 en L 4353 - bedoeld voor het type 2-1-kap-woningen - 
gelegen aan de Achterom in Kaatsheuvel te vervreemden aan een derde ontwikkelaar/aannemer 
en VOF Centrum Kaatsheuvel te ontslaan van de verplichtingen die verband houden met 
voormelde percelen en de realisatie op deze percelen van de twee 2-1-kap-woningen uit de 
Ontwikkel- en Realisatieovereenkomst d.d. 28 september 2012 en de allonge daarop uit 2014. 

 

10. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de heren B. van Kol en E. 

Frauenfelder, per 1  mei  2016 aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar. 

 


