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1. Het college van B&W heeft besloten het manifest Verborgen Schatten – Landschapspark 
Pauwels te ondertekenen. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om het herziene Normenkader 2015 vast te stellen 
en dit stuk ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Het Normenkader 2015 zorgt 
ervoor dat de normen voor de controle, zowel intern als extern, bekend zijn. Het herziene 
Normenkader 2015 bevat een overzicht van alle relevante wetgeving voor de gemeente 
Loon op Zand in 2015. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om mevrouw C. Matser aan te wijzen  tot ambtenaar 
die is belast met het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving die bij of krachtens 
de Algemene wet bestuursrecht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de 
Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand is bepaald. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten het bezwaarschrift met betrekking tot de 
huisnummering van het Oranjeplein 6A tot en met 6H in Loon op Zand ontvankelijk doch 
ongegrond te verklaren. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking toe te zeggen aan het 
realiseren van een atelier-/hobbyruimte op het perceel Van Haestrechtstraat 17 te 
Kaatsheuvel. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om de projectopdracht voor de voorbereidingsfase 
van de woonbuurt Sweensstraat-West vast te stellen. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking te verlenen aan het 
renoveren van een historische schuur voor verblijfsrecreatie aan de Loonse Molenstraat 
10 te Loon op Zand. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten om het inrichtingsplan openbare ruimte en bijhorende 
stukken vast te stellen. 
 

9. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen voor het ontwikkelen 
van 8 woningen op het perceel Van Haestrechtstraat 36a te Kaatsheuvel. 
 

10. Het college van B&W heeft besloten om de raad voor te stellen akkoord te gaan met de 
Strategische Meerjarenagenda 2016- 2020, het jaarrapport 2015 en de begroting 2017 
van Hart van Brabant. 
 

11. Het college van B&W gaat akkoord met de Nota Kostenverhaal van de gemeente Loon op 
Zand en stelt de Raad voor om de Nota Kostenverhaal vast te stellen. 

 


