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1. Het college van B&W heeft besloten om het verweerschrift vast te stellen tegen het besluit 
op het bezwaarschrift m.b.t. de uitvoering van de Wet hergebruik overheidsinformatie.  
Bezwaarmaker (eiser) wordt uitgenodigd om met elkaar (toekomstige) mogelijkheden en 
kansen te verkennen om het gemeentenieuws en overheidsinformatie te laten 
hergebruiken. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om de noodzakelijke documenten voor de verkoop 
van bouwkavels in de woonbuurt Westwaard vast te stellen. Ook besloot het college om 
de gemeenteraad te verzoeken het Beeldregieplan Westwaard vast te stellen. 

 
3. Het college van B&W heeft ingestemd met het voornemen tot gunning, voor de Exploitatie 

van de milieustraat Loon op Zand, met ingang van 1 januari 2017. 
 
4. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het gebruiken 

van de bedrijfswoning aan de Hoofdstraat 1 te Kaatsheuvel als burgerwoning, tenzij in 
overleg met de eigenaren van de omliggende percelen afspraken gemaakt worden over 
het verlagen van de milieucategorie op deze omliggende percelen. 

 
5. Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de raadsinformatiebrief, en 

heeft besloten om de raadsinformatiebrief betreffende het Water en RioleringsPlan 2017-
2020 door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten om de wettelijke termijn om binnen 6 weken te 

beslissen op bezwaar te verdagen met 6 weken. 
 
7. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen voor het plaatsen van 

een reclamezuil aan de Duinlaan in Kaatsheuvel. 
 
8. Het college van B&W heeft besloten medewerking te verlenen aan de bouw van een 

bedrijfsruimte voor interieurbouw op het perceel De Hoogt 27 te Loon op Zand. 
 
9. Het college van B&W heeft besloten het verslag vooroverleg over het concept 

wijzigingsplan ‘Rechtvaart 18, Kaatsheuvel’ vast te stellen. Ook besloot het college het 
ontwerpwijzigingsplan ‘Rechtvaart 18, Kaatsheuvel’ op grond van artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening te publiceren en ter inzage te leggen. 

 
10. Het college van B&W heeft besloten om de Financiële verordening 2017 door de 

gemeenteraad te laten vaststellen. 
 
11. Het college van B&W heeft besloten om een aantal aanpassingen door te voeren in het 

concept Beeldkwaliteitplen van sporthal De Werft naar aanleiding van het advies van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De aangepaste versie van 10 november 2016 wordt aan 
de raad aangeboden ter vaststelling. 



 


