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1. Het college van B&W heeft besloten outdoor lasergame toe te staan binnen de huidige 
bestemming van de buitenspeelplaats van de buitenspeelplaats aan de Rechtvaart 3c te 
Kaatsheuvel onder de voorwaarden dat  er passende openingstijden gehanteerd worden, 
de activiteit alleen voor kinderen jonger dan 12 jaar bedoeld is en voorafgaand met een 
akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat ter plaatse van omliggende woning aan de 
geluidsnormen wordt voldaan. 
 

2. Het college heeft besloten om met ingang van 4 juli 2017 aan te sluiten bij het 
informatieknooppunt zorgfraude (IKZ). 

 
3. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de uitspraak van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffende het bestemmingsplan 
“Aansluitingsweg Bergstraat – de Hoogt” en dit ter kennis te brengen aan de 
gemeenteraad. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten om het geldende lotingsreglement voor particuliere 

bouwkavels die bij de gemeente in eigendom zijn in te trekken. Ook wordt het protocol in 
geval van collectief particulier opdrachtgeverschap ingetrokken. 

 
5. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met een studie naar het bouwen 

van gelijkvloerse woningen in de woonbuurt Westwaard. De studie dient als handreiking 
bij het eerder vastgestelde Beeldregieplan Westwaard en beschrijft waar gelijkvloerse 
woningen mogelijk zijn en welke ontwerprichtlijnen er voor gelden.  

 
6. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad te informeren over de 

uitkomsten van het interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2016 en de wijze waarop het 
college van burgemeester en wethouders de aanbevelingen van het college van 
Gedeputeerde Staten opvolgt. 

 
7. Het college heeft besloten om kennis te nemen van de resultaten van het cliënt 

ervaringsonderzoek Wmo over 2016 en deze te laten publiceren.   
 

 


