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1. Naar aanleiding van het besluit van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State heeft het college van B&W besloten om de kortingen op de exploitatievergoedingen 
van de buitensportverenigingen terug te draaien. Daarnaast wil de gemeente samen met 
de sportverenigingen de mogelijkheden onderzoeken om op andere wijze de financiële 
verhoudingen met de sportverenigingen vorm en inhoud te geven.    
 

2. Het college van B&W heeft na heroverweging een beslissing genomen op ingediende 
bezwaren die zijn gericht op het besluit van 16 februari 2016, tot aanwijzing van 
hondentoiletten en losloopvelden in de gemeente Loon op Zand. De aanwijzing van een 
aantal hondenuitlaatvoorzieningen wijzigen hierdoor. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten het conceptverslag vooroverleg vast te stellen voor 
het plan om een deel van de bestaande bedrijfswoning op het perceel Moleneind 11 te 
Loon op Zand te gebruiken voor kleinschalig logeren. Daarnaast wordt aan de raad 
voorgesteld om ten behoeve van dit plan een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af 
te geven. Wanneer de raad bereid is de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te 
geven zal vervolgens de ontwerp-omgevingsvergunning worden gepubliceerd en voor een 
periode van zes weken ter inzage worden gelegd. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om de algemene ontheffing mbt ‘Reglement 
verkeersregels en verkeertekens 1990’ aan te passen. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten om de subsidie van 2015 voor het LEA-project 
Taalondersteuning nieuwkomers vast te stellen en de subsidie van 2016 voor dit project te 
verlenen aan het basisonderwijs. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking te verlenen voor het gebruik 
van de winkel op het perceel Hoge Steenweg 70 in Loon op Zand als woning en in te 
stemmen met het vervangen van een deel van de bebouwing door een vrijstaand 
bijgebouw. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om de werkafspraken kwaliteitsverbetering 
landschap, actualisering 2015, zoals die in het RRO van 15 december 2015 zijn 
vastgesteld, als uitgangspunt te gebruiken bij het omgaan met de verplichte ruimtelijke 
kwaliteitszorg volgens de provinciale Verordening ruimte. 
 

8. Het college van B&W heeft het verweerschrift ten behoeve van de beroepszaak met 
betrekking tot het bestemmingsplan Herziening Buitengebied 2015 vastgesteld en 
verzonden aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een kopie 
hiervan wordt ter informatie verzonden aan de gemeenteraad.   
 



9. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het eindverslag 
“zienswijzenprocedure" en het bestemmingsplan “Aansluitingsweg Bergstraat – De Hoogt” 
voor gewijzigde vaststelling aan de raad aan te bieden. 
 

10. Het college van B&W heeft besloten om de besluitvorming die voortvloeit uit uitvoering 
van de Wet hergebruik overheidsinformatie te mandateren aan het afdelingshoofd M&O. 
En tevens een eerder verzonden besluit formeel te bekrachtigen. 

 


