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1. Het college van B&W heeft besloten om voor het jaar 2016 de voorlopige VVE-subsidie te 
verlenen aan de aanvragers van kinderopvang / peuter-arrangementen Mikz en Kanti. 
Ook is de VVE-subsidie voor het jaar 2015 vastgesteld voor Mikz. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om de Kadernota 2017 als richtinggevend document 
voor de programmabegroting 2017-2020 voor te leggen aan de gemeenteraad en met de 
raad in gesprek te gaan over de accenten die de gemeenteraard graag in de 
programmabegroting 2017-2020 verwerkt wil zien. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om de bezwaren van de heren De Ruijter  inzake het 
verkeersbesluit met nummer 2016-20 om een voetgangersgebied in te stellen , 
uitgezonderd fietsers en laden en lossen, op het Anton Pieckplein ontvankelijk doch 
ongegrond te verklaren. 
 

4. Het college van B&W heeft besloten om de definitieve koopovereenkomst over de 
voormalige brandweerkazerne aan het Anton Pieckplein 117 in Kaatsheuvel vast te 
stellen. 
 

5. Het college van B&W heeft besloten om bouwrijpe grond in het plan De Hil in Kaatsheuvel 
aan ontwikkelaar ABB Ontwikkeling B.V. uit Sliedrecht te verkopen voor de bouw van 
grondgebonden woningen. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten om naar aanleiding van de brief van recreatiepark 
Het Genieten d.d. 26 april 2016 de bijgevoegde schriftelijke reactie te versturen. Hierin 
worden ondernemers uitgenodigd hierover in gesprek te gaan. De gemeenteraad wordt 
hierover geïnformeerd.   
 

7. Het college van B&W heeft de voortgangsrapportage ombouw ontsluitingsstructuur kern 
Loon op Zand vastgesteld en vraagt de raad kennis te nemen van deze 
voortgangsrapportage. 
 

8. Het college van B&W heeft ingestemd met de projectopdracht ‘AHotel Gasthuisstraat’, die 
de basis vormt om een bestemmingsplan op te stellen voor het plan om een nieuwe 
supermarkt te realiseren met circa 70 hotelkamers op de verdieping. 
 

9. Het college van B&W heeft besloten om de subsidie peuterarrangementen voor de 
diverse aanbieders voor het jaar 2015 definitief vast te stellen. 
 

10. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 
“Baan 13 Kaatsheuvel”. Het plan zal op grond van de inspraakverordening ter inzage 
worden gelegd en het vooroverleg zal worden opgestart met diverse 
vooroverleginstanties. 



11. met de het verslag van “Wereldgemeente Loon op Zand” en deze organisatie de 
gelegenheid te bieden middels de bijgaande raadinformatiebrief de gemeenteraad over de 
ontwikkelingen op de hoogte te stellen. 
 

12. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan een aanbouw op 
de verdieping aan de achterzijde op het perceel Van Heeswijkstraat 12 te Kaatsheuvel. 

 
13. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen een nieuwe 

sporthal met 3 zaaldelen te bouwen in Kaatsheuvel, ter vervanging van De Werft. 
 

 


