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1. Het college van B&W heeft besloten om een voorbereidingsfinanciering af te geven aan 
Baanbrekers ten behoeve van de start van het HOB (Huis Opleiding Baan) project. Deze 
voorfinanciering is afgegeven in afwachting van de subsidies die door de 
Langstraatgemeenten zijn aangevraagd bij het ministerie van SZW en de Provincie. Op 
deze wijze kan Baanbrekers van start gaan met de pilot HOB (Huis Opleiding Baan) om 
statushouders door een versneld proces te laten integreren in de samenleving. De totale 
voorfinanciering betreft € 50.000,00. Het deel voor Loon op Zand is € 10.235,00. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om het vastgestelde Jaarverslag leerplicht 2014-
2015 ter kennisname aan te bieden aan de Raad van de gemeente Loon op Zand. 
 

3. Het college van B&W heeft besloten om de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV ) te 
wijzigen met betrekking tot het onderwerp ‘vervoer of bij zich hebben van 
inbrekersgereedschap’. 
 

4. Het college van B&W heeft een besluit genomen naar aanleiding van een ingekomen 
bezwaarschrift. 
 

5. Het college van B&W besluit om een ideeënwedstrijd uit te voeren. Deze ideeënwedstrijd 
zet de gemeente in om ideeën op te halen bij inwoners en zorgorganisaties en –
specialisten om de zorg beter en goedkoper te organiseren. De komende 2 jaar is 
200.000 subsidiegeld beschikbaar om de ideeën ook werkelijk uit te voeren. 
 

6. Het college van B&W heeft besloten medewerking te verlenen voor het inrichten van 2 
afscheidskamers in Hoofdstraat 32 in Kaatsheuvel ten behoeve van een 
begrafenisondernemer. 
 

7. Het college van B&W heeft besloten om in beginsel medewerking te verlenen aan het 
gebruik van agrarische grond achter de percelen Hooivork 9, 11 en 13 te De Moer 
(kadastraal bekend: gemeente Loon op Zand, sectie Q, nummer 584 (gedeeltelijk)) voor 
woondoeleinden (achtertuin). Verder besloot het college geen medewerking te verlenen 
aan het verplaatsen van het bouwvlak op het perceel De Hooivork 13 te De Moer naar de 
noordoosthoek van dat perceel. 
 

8. Het college van B&W heeft besloten geen tijdelijke vergunning te verlenen voor het 
gebruiken van een aantal recreatieverblijven. 
 

9. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen voor het verbouwen 
van Zuidhollandsedijk 139 en 141 in Kaatsheuvel tot ieder 3 woningen. 
 

10. Het college van B&W heeft besloten om de uitgifteprijs van de resterende gemeentelijke 
bouwkavels in het project Hooivork II in De Moer permanent te verlagen. De nieuwe 
grondprijs wordt binnenkort gecommuniceerd. 



11. Het college van B&W heeft besloten toestemming te verlenen voor het begraven op de 
locatie Natuurbegraafplaats Huis Ter Heide zoals beschreven in het inrichtings- en 
beheerplan behorende bij het bestemmingsplan ‘’Natuurbegraafplaats Huis Ter Heide’’ 
voor de delen van het perceel die gelijk dan wel hoger liggen dan 8,45 meter NAP. 

12. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad te informeren over het feit dat 
zij op dit moment geen aanleiding ziet voor een nader onderzoek “Sociaal Domein”. 

 


