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1. Het college van B&W heeft besloten om het Ontwerp Masterplan Wereld van de Efteling 
2030 met ingang van 6 oktober 2016 conform de geldende inspraakverordening vrij te 
geven voor inspraak. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de projectopdracht voor de 
ontwerpfase/definitiefase van het project ‘Woningbouw Horst 4’ te Kaatsheuvel. 

 
3. Het college van B&W heeft kennis genomen van de concept bestuurlijke nota "Burgers en 

de openbare ruimte: van beleidsparticipatie naar maatschappelijk initiatief". Het college 
reageert schriftelijk op deze nota. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten één van de medewerkers, werkzaam voor de 

gemeente Loon op Zand  te machtigen haar in voorkomende gevallen te 
vertegenwoordigen tijdens hoorzittingen van de sector bestuursrecht van de Rechtbank 
en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zin ombouwen naar zin 
zonder naamsvermelding erin? 

 
5. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking te willen verlenen voor het 

realiseren van gezamenlijke voorzieningen ten behoeve van kleinschalig kamperen groter 
dan 25 m2 maar niet groter dan 100 m2. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten om een meerjarenplan aanpak zwerfafval, een 

uitvoeringsplan en criteriakaarten voor de plaatsing afvalbakken vast te stellen. Het 
streven is een structureel schone buitenruimte, waarbij de gemeente de basis levert en 
anderen nadrukkelijk vraagt te participeren.   

 
7. Het college van B&W heeft besloten het wijzigingsplan ‘Moleneind 25 te Loon op Zand’ 

vast te stellen en ter inzage te leggen. In dat verband hebben B&W de zienswijzen op het 
ontwerpwijzigingsplan beantwoord. 

 
8. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de doorontwikkeling van het 

Zorg en Veiligheidshuis Midden Brabant. Het ZVHMB wordt ondergebracht  bij de 
gemeente Tilburg. We sluiten hiervoor een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten. 
We stellen hiervoor een extra financiële bijdrage beschikbaar van  € 16.054,00. 

 
9. Het college van B&W heeft kennis genomen van het concept Economisch Programma 

2016-2020 dat tot stand is gekomen in samenspraak met de SOL en de LTA. De raad 
wordt hierover geïnformeerd in een informatieve raadsbijeenkomst. Gelijktijdig wordt het 
concept EP ter inzage gelegd voor zienswijzen.   

 
 
 



10. Het college van B&W heeft besloten om te participeren in het samenwerkingsverband  
met waterschap Brabantse Delta en gemeenten uit de SWWB (Samenwerking Water in 
Midden- en West Brabant) . Vijftien gemeenten willen met het Waterschap Brabantse 
Delta onder de paraplu van de SWWB samenwerken vanuit de overtuiging dat de 
doelmatigheid in de waterketen kan worden vergroot door het beheer verder te 
optimaliseren. De samenwerking omvat het door het Waterschap Brabantse Delta 
beheren van een centrale database, het oprichten van een portaal voor meetgegevens, 
het organiseren van centrale validatie en het organiseren van centrale analyse en 
rapportage op objectniveau en/of ketenniveau. 

 


