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1. Het college van B&W heeft besloten om het jaarverslag en de jaarrekening 2018 inclusief 

resultaatbestemming ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. 
 
 
2. Het college van B&W heeft besloten om mee te werken aan het indienen van een aanvraag om te 

komen tot een status van Nationaal Park nieuwe stijl voor Van Gogh Nationaal Park en daarvoor 
over te gaan tot het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst en het beschikbaar 
stellen van een financiële bijdrage voor dit proces. 

 
 
3. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen het gereserveerde 

bedrag voor de inzet van de projectregisseur toe te voegen aan de reserve recreatie als gevolg 
van het niet inzetten van de benodigde middelen. Daarnaast is besloten de Stichting Leisure Loon 
op Zand, met verplichtingen, een subsidie te verlenen ad € 160.000,-. Met dit bedrag kan de 
stichting het project E-commerce uitvoeren en arrangementen ontwikkelen. Het marketing- en 
branding project is gericht op het verder versterken van Loon op Zand als toeristische hotspot en 
de ontwikkeling van arrangementen is daarvan een afgeleide. 

 
 
4. Het college van B&W heeft besloten om een allonge behorende bij de 

grondexploitatieovereenkomst tussen de gemeente en de exploitant van het project "Peperstraat 
21-25" te Kaatsheuvel vast te stellen. 

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

behoeve van wonen op het perceel Doctor van Beurdenstraat 49 te Kaatsheuvel. 
 
 
6. Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het realiseren van twee 

woningen aan de Gasthuisstraat nabij nummer 111 te Kaatsheuvel. 
 
 
7. Het college van B&W heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van 

een recreatiewoning op het perceel Erasstraat 74 in Kaatsheuvel. 
 
 


