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1. Het college van B&W heeft besloten om aan de Klussen- en Dienstencentrale een 
eenmalige subsidie van € 8.800,00 te verlenen. Met deze subsidie kan deze organisatie 
tijdelijk een ander onderkomen betrekken. De komende maanden dient er een afweging 
gemaakt te worden hoe de huisvesting van de Klussen- en Dienstencentrale structureel 
dient te worden opgelost. 
 

2. Het college van B&W heeft besloten om aan Stichting Trias een eenmalige subsidie te 
verlenen van € 3.500,00 als bijdrage in de kosten voor het organiseren van de Matthäus 
Passion. 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 - een bezwaar gericht tegen een 

dwangsombesluit met betrekking tot een aantal overtredingen op het perceel Heuvelstraat 
ten zuiden van nr. 14 ontvankelijk, en gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te 
verklaren. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten om twee bouwkavels (bouwkavel 15 en 21) in het 

plan Hooivork II in De Moer te verkopen aan gegadigden. 
 
5. Het college van B&W heeft besloten in beginsel medewerking toe te zeggen voor de 

herontwikkeling van het terrein Kloostertsraat 40-42 in Loon op Zand. Daar zouden dan 16 
woningen gebouwd kunnen gaan worden. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen voor het uitbreiden 

van de woning Driestapelenstoel 9 in Kaatsheuvel. 
 
7. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen voor het uitbreiden 

van de woning Ursa Major 2a in Loon op Zand. 
 
8. Het college van B&W heeft besloten medewerking te willen verlenen voor het plaatsen 

van een erfafscheiding en een overkapping bij President Kennedyplein 1 in Kaatsheuvel. 
 
9. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaarschrift gericht tegen de last onder 

dwangsom met betrekking tot de bijgebouwen op het perceel Berkenlaan 34 in Loon op 
Zand gedeeltelijk gegrond te verklaren. 

 
10. Het college van B&W heeft besloten om vanaf 2017 een jaarlijkse bijdrage van € 5.000,00 

beschikbaar te stellen aan het Platform Langstraat. En samen met de partners op zoek te 
gaan naar concrete projecten die een bijdrage leveren aan de versterking van natuur en 
landschap, het zichtbaar maken van de cultuurhistorie en het verbeteren van de 
recreatieve mogelijkheden. 

 



11. Het college van B&W heeft besloten om verschillende gemeentelijke landbouwpercelen te 
verpachten aan vaste of reguliere pachters. 

 


