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1. Het college van B&W heeft besloten om een tegemoetkoming in planschade af te wijzen. Het 
college wijst de tegemoetkoming aan de eigenaren van Gasthuisstraat 134 te Kaatsheuvel af. 
De aanvraag was ingediend naar aanleiding van het bestemmingsplan “Gasthuisstraat 112-
128”. 

2. Het college van B&W heeft besloten de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen en 
in te stemmen met de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 

3. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 
bestemmingsplan Kom Loon op Zand 2011 – Herziening Venloonstraat – Tuinstraat. Het 
bestemmingsplan maakt een nieuwe woning ten zuiden van Tuinstraat 50 in Loon op Zand en 
de vervanging van de bestaande woning op het aangrenzende perceel Venloonstraat 1 in 
Loon op Zand mogelijk. Het plan leggen we ter inzage voor inspraak en het vooroverleg. 

4. Het college van B&W heeft besloten om het visiedocument Van boekenbewaarplaats naar 
vitale schakel, op weg naar een toekomstbestendige bibliotheek vast te stellen. Het legt deze 
voor aan de gemeenteraad als integrale afweging bij de besluitvorming over de kadernota 
2020. 

5. Het college van B&W heeft besloten om een tegemoetkoming in planschade toe te kennen. 
Het college kent de tegemoetkoming toe aan de eigenaren van Erasstraat 23a te 
Kaatsheuvel. De planschade is het gevolg van het bestemmingsplan “Sweensstraat-West fase 
1 en 2”. 

6. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor de 
bedrijfsmatige opslag van motorvoertuigen op de agrarische percelen ten zuiden 
Zuidhollandsedijk 47 te Kaatsheuvel. 

7. Het college van B&W heeft besloten om de vragen ex art. 22 Rvo van de fractie van Pro3 per 
brief te beantwoorden. 

8. Het college van B&W heeft besloten om Bibliotheek Midden Brabant het project Boekstart 
Coach op de twee consultatiebureaus in Loon op Zand en Kaatsheuvel uit te laten voeren in 
2019. 

9. Het college van B&W heeft besloten om Ontwikkelkracht en Support Advies een nieuw VVE-
convenant voor de periode 2019-2023 op te laten stellen. 

10. Het college van B&W heeft besloten om het opleidingsbudget voor medewerkers te verhogen 
en het aantal werkplekken in de bestaande werkruimten in het Klavier uit te breiden. 

11. Het college van B&W heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen geen 
zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst Midden- 
en West-Brabant. 

 
 
 
 
 


