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1. Het college van B&W heeft besloten om een abonnement af te sluiten op het handboek: 
Grip op Jeugd. Dit handboek geeft de medewerkers juridische ondersteuning bij vragen 
op het gebied van Jeugdhulp. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om aan Stichting Wereldwijd een eenmalige subsidie 
te verlenen van € 1.527,50 en deze direct vast te stellen. De subsidie wordt verstrekt uit 
het extra budget knelpunten welzijnssubsidies dat is ingesteld naar aanleiding van de 
evaluatie van het subsidiebeleid welzijn in 2016. De aanvraag voldoet aan de 
voorwaarden die hiervoor zijn gesteld. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking te verlenen aan het 

realiseren van een Bed & Breakfast, kookstudio en proeftuin op het perceel van de 
voormalige brandweerkazerne aan de Van Salm Salmstraat 61-63 te Loon op Zand. 

 
4. De Seniorenraad heeft het college van B&W een brief gestuurd over het proces van 

heronderzoeken hulp bij het huishouden. Zij spreken in deze brief hun bezorgdheid uit 
over de voortgang van dit proces. Het college van B&W heeft de schriftelijke reactie 
hierop vastgesteld. In deze reactie wordt het proces toegelicht en benadrukt dat 
zorgvuldigheid hierin voorop staat. 

 
5. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het inrichtingsplan voor Landgoed 

’t Onthaesten, gelegen aan de Van Haestrechtstraat en Eikendijk te Kaatsheuvel. 
 
6. Het college van B&W stemt in met het overhevelen van een aantal niet bestede budgetten 

naar het begrotingsjaar 2017. 
 
7. Het college van B&W heeft kennis genomen van de maatregelen die in de gemeente Loon 

op Zand worden uitgevoerd in het kader van de kwaliteitsverbetering van het 
fietsroutenetwerk regio Hart van Brabant. 

 
8. Het college van B&W heeft besloten om aan Stichting Kaatsheuvelse Dorpskwis een 

eenmalige subsidie te verlenen van € 500,00 als bijdrage in de kosten voor het 
organiseren van de Kaatsheuvelse Dorpskwis. Deze subsidie wordt verleend in het kader 
van een samenlevingsinitiatief. De aanvraag voldoet aan de daarbij behorende 
voorwaarden. 

 
9. Het college van B&W heeft besloten de AAB om advies te vragen over te volwaardigheid 

van het agrarische bedrijf op Moersedreef 11-13 in De Moer. 
 
10. Het college van B&W heeft besloten om aan de gemeenteraad te adviseren om de 

coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening op het project “Lidl 
Kaatsheuvel’’ van toepassing te verklaren. 

 



11. Het college van B&W heeft besloten om geen tegemoetkoming in planschade toe te 
kennen aan de eigenaar van het pand gelegen aan de Ambrosiusstraat 55 te Loon op 
Zand. De aanvraag om een tegemoetkoming in planschade heeft betrekking op de 
realisering van het project “Molenwijck”. 

 
12. Het college van B&W heeft besloten om een adviseur te machtigen om het 

gemeentebestuur te vertegenwoordiger bij een zitting van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 
13. Het college van B&W heeft besloten om de samenwerking met Luijben Mediation, voor 

het uitvoeren van buurtbemiddeling, in 2017 voort te zetten. 
 
14. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking te verlenen voor het 

verbouwen van het pand Ecliptica 28 in Loon op Zand tot woning. 
 
15. Het college van B&W heeft besloten om als gevolg van de tussenuitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het bestemmingsplan “Bedrijvenpark 
Kaatsheuvel, gebied 2 1e herziening” ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 
16. De gemeente Loon op Zand zal op zaterdag 9 september 2017 deelnemen aan de Open 

Monumentendag 2017. Hiertoe zullen eigenaren van de Rijksmonumenten in de 
gemeente aangeschreven worden met de vraag of zij de deuren van de monumenten 
willen openen voor het publiek. 

 


