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1. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten onder voorwaarden met een 
herziening van het bestemmingsplan in beginsel medewerking toe te zeggen aan het 
realiseren van 107 recreatieverblijven op vakantiepark Duinlust, Duinlaan 1 te 
Kaatsheuvel. Ook bepaalde het college dat zelfstandige horeca niet is toegestaan op het 
vakantiepark, dat er één bedrijfswoning aanwezig mag zijn op het totale perceel van 
vakantiepark Duinlust en dat bewoning van de vakantieverblijven op het vakantiepark niet 
is toegestaan. Tot slot besloot het college met de eigenaar van vakantiepark Duinlust c.q. 
initiatiefnemer in gesprek te blijven en afspraken te maken over de huidige situatie waarbij 
er gewoond wordt op het vakantiepark en over de (uit)fasering van de plannen. Hierbij 
geldt dat de herhuisvesting op een voor alle partijen acceptabele wijze dient te verlopen. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om aan Stichting Oranjevieringen Loon op Zand een 
subsidie te verlenen ad € 1.600,00. Met deze subsidie kan de stichting, samen met 
andere partners, de dag voorafgaand aan Koningsdag een activiteit organiseren die 
speciaal gericht is op de jeugd. Deze subsidie wordt verleend in het kader van een 
samenlevingsinitiatief. De aanvraag voldoet aan de daarbij behorende voorwaarden. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten om projectopdracht Lidl Gasthuisstraat. 
 
4. Het college van B&W heeft besloten om voor de verkiezing van de leden van Tweede 

Kamer op 15 maart 2017 in het voorstel genoemde stembureaus aan te wijzen en in de 
bijlage genoemde stembureauleden en plaatsvervangende stembureauleden te 
benoemen. 

 
5. Het college van B&W heeft ingestemd met de thematische opzet van het leisurecongres 

2017. Tevens is  besloten om de gemeenteraad het preadvies, met het daarin opgenomen 
beslispunt, ter besluitvorming voor te leggen. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten om de raad te vragen het vrijgevallen 

voorbereidingskrediet voor de sporthal De Werft over te hevelen naar een 
voorbereidingsproject voor de omvorming van De Wetering en een deel van dit geld ter 
beschikking te stellen voor het opstellen en toetsen van de plannen van de Wetering 
Plangroep. 

 
7. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het plan van aanpak voor de 

vormgeving van het mantelzorgbeleid. 
 
8. Het college van B&W heeft kennis genomen van de kadernota 2018 ‘Een gezonde basis’ 

van de GGD Hart voor Brabant en legt deze ter besluitvorming voor aan de 
gemeenteraad. Daarnaast heeft het college besloten om, onder voorbehoud van het 
besluit van de raad, in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van 
de GGD Hart voor Brabant. 

 



9. Het college van B&W heeft kennis genomen van het advies aan de gemeenteraad over 
hoe om te gaan met de bezwarencommissie Sociaal Domein. Het advies is om de huidige 
structuur in stand te houden en de commissie uit te breiden met een algemeen juridisch 
medewerker. Ter ondersteuning van de cliënt wordt geadviseerd cliëntondersteuning aan 
te bieden via MEE Brabant Noord. 

 
10. Het college van B&W heeft besloten om met betrekking tot het programma ‘Bruisend 

Dorpshart’ in te stemmen met de inhoud van de Eindrapportage en de gemeenteraad te 
adviseren om kennis te nemen van de inhoud van de Eindrapportage. Verder de raad 
voor te stellen om als gevolg van het besluit een aantal financiële en inhoudelijke 
middelen over te boeken op diverse andere gemeentelijke projecten . 

 


