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Adviesnota over aanvraag planschade Erasstraat 27 Kaatsheuvel 

Het college heeft besloten:  

1. geadviseerd wordt aan de eigenaren van Erasstraat 27 te Kaatsheuvel een 

tegemoetkoming in planschade toe te kennen ad € 3.275,-- te vermeerderen met 

de wettelijke rente; 

2. bij de betaling het drempelbedrag ad € 300,-- terug te betalen; 

3. in te stemmen met de conceptbrief aan aanvragers waarbij het besluit wordt 

meegedeeld; 

4. de ondertekening van de correspondentie na het onherroepelijk worden van de 

beschikking te mandateren aan het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. 
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Adviesnota over aanvraag planschade Van Heeswijkstraat 49 Kaatsheuvel 

Het college heeft besloten:  

1. geadviseerd wordt aan de eigenaar van Van Heeswijkstraat 49 Kaatsheuvel een 

tegemoetkoming in planschade toe te kennen ad € 4.100,-- te vermeerderen met 

de wettelijke rente; 

2. het drempelbedrag ad € 300,-- terug te betalen; 

3. op basis van de gesloten overeenkomst met ontwikkelende partij Ecclésia BV de te 

vergoeden planschade en gemaakte advieskosten van SAOZ op Ecclésia BV te 

verhalen; 

4. de planschadevergoeding uit te betalen en te verhalen nadat het besluit 

onherroepelijk is; 

5. in te stemmen met de conceptbrief aan aanvrager en Ecclésia BV waarbij het 

besluit wordt meegedeeld; 

6. de ondertekening van de correspondentie na het onherroepelijk worden van de 

beschikking te mandateren aan het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. 
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Adviesnota over principeverzoek Bernsehoef 1, Kaatsheuvel 

Het college heeft besloten:  

1. in principe onder nadere randvoorwaarden definitief medewerking verlenen aan 

een bestemmingsplanwijziging voor omzetting van de bestemming Agrarisch naar 

Recreatie-verblijfsrecreatie voor de Bernsehoef 1 Kaatsheuvel; 

2. kostenverhaal voor de bestemmingsplanwijziging bij exploitatieovereenkomst laten 

plaatsvinden op basis van de legesverordening; 

3. in de te sluiten exploitatieovereenkomst met initiatiefnemer het planschadeverhaal 

vastleggen en de uitvoering van de landschappelijke erfinrichting juridisch borgen. 
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Adviesnota over verpachting van gemeentelijke gronden aan de Capelsestraat en 

hoek met Zuidhollandsedijk voor de duur van twee jaar. 

Het college heeft besloten:  

1. in te stemmen met het verpachten van gemeentelijke gronden bij het pachtcomplex 

aan de Capelsestraat en hoek met Zuidhollandsedijk voor de duur van twee jaar 

aan de heer Verhagen, wonende te Sprang-Capelle; 

2. pachtsom vast te stellen op € 650,00 per hectare per jaar. 
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Adviesnota inzake beschikking op bezwaar Vossenberg/Den Teuling 

Het college heeft besloten:  

1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk gegrond voor wat betreft de 

toetsing aan het juiste bestemmingsplan en voor wat betreft de 

afwijkingsbevoegdheid daarvan en voor het overige het bezwaar ongegrond te 

verklaren. 

2. het besluit van 9 april 2019 te handhaven en de rechtsgevolgen daarvan in stand 

te laten, onder aanpassing/aanvulling van de motivering qua verwijzing naar het 

juiste bestemmingsplan “ Beheersverordening woongebieden Kaatsheuvel” en qua 

verwijzing naar de afwijkingsgrond ingevolge artikel 23. 

3. het verzoek tot proceskostenvergoeding af te wijzen. 

4. de (concept)beschikking op bezwaar vast te stellen. 

5. bezwaarden te informeren door toezending van de beschikking op bezwaar. 
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Adviesnota over vaststelling subsidie 2018 Sophia’s Vereeniging 

Het college heeft besloten:  

De subsidie aan Sophia’s Vereeniging over 2018 definitief vast te stellen op een 

bedrag van € 13.000,00. 
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Adviesnota over vaststelling subsidie 2018 Stichting Muziekopleiding Loon op 

Zand 

Het college heeft besloten:  

De subsidie aan de Stichting Muziekopleiding Loon op Zand over 2018 definitief vast te 

stellen op een bedrag van € 11.595,16. 
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Adviesnota inzake twee beschikkingen op bezwaar inzake een 

omgevingsvergunning voor het kamersgewijze verhuren van de woning aan de 

Markstraat 52 te Kaatsheuvel 

Het college heeft besloten:  

1. de bezwaren kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren wegens het ontbreken van een 

appellabel besluit en wegens het ontbreken van ondertekeningen van het 

gezamenlijke bezwaarschrift; 

2. de twee (concept)beschikkingen op bezwaar vast te stellen; 

3. bezwaarden te informeren door toezending van de beschikkingen op bezwaar. 
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Adviesnota over pachtovereenkomst Europalaan/Dodenauweg te Kaatsheuvel 

Het college heeft besloten:  

1. in te stemmen met het aangaan van een pachtovereenkomst ex artikel 7:397 lid 1 

BW met Van Doormaal V.O.F., gevestigd te De Moer, betreffende drie percelen 

grasland aan en nabij de Europaweg/Dodenauweg te Kaatsheuvel, onder de 

condities en voorwaarden als vermeld in bijgevoegde pachtovereenkomst; 

2. de pachtsom vast te stellen op € 650,00 per hectare. 
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Adviesnota over aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik gemeente Loon op 

Zand 2019 

Het college heeft besloten:  

1. het aanwijzingsbesluit alcoholverbod in de kernen Kaatsheuvel en Loon op Zand 

16 juli 2007 in te trekken; 

2. het aanwijzingsbesluit: ‘verboden drankgebruik gemeente Loon op Zand 2019 vast 

te stellen. 
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Adviesnota over bekrachtiging besluiten achteraf 

Het college heeft besloten:  

1. Te bekrachtigen met terugwerkende kracht tot en met 2014: 

de besluiten genomen ter uitvoering van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie 

(ingevolge de artikelen 34, 36, 96 en 100) en ter uitvoering van de Wet 

Basisregistratie Personen (ingevolge de artikelen 2.22, 3.5, 3.6, 3.9 en 3.39) 

alsmede ingevolge het Besluit Basisregistratie Personen (ingevolge de artikelen 37 

en 39), in mandaat uitgevoerd door een portefeuillehouder respectievelijk een 

medewerker(s) burgerzaken; 

2. Te bekrachtigen achteraf: 

besluiten genomen ter uitoefening van bestuursdwang (artikel 125 Gemeentewet, 

afd. 5.3.1. Awb), en ter beslissing op bezwaar (hoofdstuk 7 Awb), gedurende uw  

zomerrecesperiode van 23 juli tot 27 augustus 2019; 

3. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt daags na de bekendmaking. 
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Adviesnota over beslissing op bezwaar kapvergunning Hei-akker en omgeving 

Het college heeft besloten:  

1. kennisnemen van de bijgevoegde concept beslissingen op bezwaar; 

2. te besluiten dat, conform de concept beslissingen op bezwaar, de ingediende 

bezwaren geen aanleiding geven om de omgevingsvergunning te herroepen. 
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Adviesnota over terugkoop en -levering brandweerkazerne aan De Hoogt 20 in 

Loon op Zand 

Het college heeft besloten:  

1. aan de raad van Loon op Zand een krediet ad € 571.164,- te vragen voor 

terugkoop van de brandweerkazerne aan De Hoogt 20 in Loon op Zand; 

2. de raad voor te stellen de kapitaalslasten voor deze brandweerkazerne ad € 

29.174,- per jaar per 2020 structureel op te nemen in de begroting. 
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Adviesnota over Ontwerp Bestemmingsplan 'Kom Loon op Zand 2011 - 

Herziening Venloonstraat-Tuinstraat 

Het college heeft besloten:  

1. het verslag Vooroverleg over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kom Loon op 

Zand 2011 – Herziening Venloonstraat-Tuinstraat’ vast te stellen; 

2. de grondexploitatieovereenkomst voor bestemmingsplan Kom Loon op Zand 2011- 

Herziening Venloonstraat-Tuinstraat’ te accorderen; 

3. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Kom Loon op Zand 2011 – 

Herziening Venloonstraat-Tuinstraat; 

4. het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen (gedurende zes weken). 

5. de gemeenteraad te informeren met bijgevoegde conceptraadsinformatiebrief. 
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Adviesnota voer aanwijzingsbesluit toezichthouders VTV en • aanwijzingsbesluit 

verstrekken politiegegevens aan gemeente 

Het college heeft besloten:  

1. vast te stellen het Aanwijzingsbesluit toezichthouders VTV 2019 en categoraal aan 

te wijzen de in het besluit bedoelde functionarissen (nummers 1 tot en met 6)  van 

de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Veiligheid, en de BOA's als 

toezichthouder als bedoeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht voor het 

toezicht op: de Omgevingswet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht voor zover het de bevoegdheid van het college of de 

burgemeester betreft; Wet Basisregistratie Personen; Wet op de kansspelen en bij 

of krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen door de 

gemeenteraad; 

2. het afdelingshoofd te mandateren om externen als toezichthouder aan te wijzen 

voor zover de Wet niet spreekt over "Ambtenaren"; 

3. te bepalen dat het Aanwijzingsbesluit toezichthouders VTV 2019 wordt 

bekendgemaakt door publicatie en daags na publicatie in werking treedt met 

terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 en te bepalen dat dit besluit alle eerdere 

aanwijzingsbesluiten van het college van B en W en de burgemeester vervangt die 

betrekking hebben op het toezicht op de in artikel 1 lid 1 van het besluit genoemde 

wetgeving en dat deze aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken per de datum van 

inwerkingtreding van dit besluit. 

4. vast te stellen het aanwijzingsbesluit verstrekken politiegegevens aan 

gemeente(functionarissen) van de gemeente Loon op Zand op grond van de Wet 

Politiegegevens c.a. en aan te wijzen 

a. de volgende functionarissen aan wie de politie bevoegd is om op grond 

van de artikelen 19 en 20 van de Wet Politiegegevens en artikel 4:2 lid 4 

artikel 4:3 lid 5 van het Besluit Politiegegevens gegevens te verstrekken: 

de functionarissen van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht & 

Veiligheid / Integrale veiligheid belast met openbare orde en (integrale) 

veiligheid; 

b. de volgende functionarissen aan wie de politie bevoegd is om op grond 

van de artikel 4:2. lid 1 sub i van de Besluit Politiegegevens gegevens te 

verstrekken: de functionarissen van de afdeling Vergunningverlening, 

Toezicht & Veiligheid / Integrale veiligheid belast met openbare orde en 

(integrale) veiligheid, de functionarissen van het servicepunt belast met de 

uitvoering van de jeugdwet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning 

2015; 

c. de volgende functionarissen die kennis mogen nemen van informatie van 

de burgemeester die zij verkrijgt op grond artikel 8 van de Wet 

Politiegegevens: de functionarissen van de afdeling Vergunningverlening, 

Toezicht & Veiligheid / Integrale veiligheid belast met openbare orde en 

(integrale) veiligheid. 

5. te bepalen dat het aanwijzingsbesluit verstrekken politiegegevens aan 

gemeente(functionarissen) van de gemeente Loon op Zand wordt bekendgemaakt 

door publicatie en daags na publicatie in werking treedt met terugwerkende kracht 

tot 1 januari 2019. 
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Adviesnota over interbestuurlijk toezicht constructieve veiligheid 

Het college heeft besloten:  

1. kennis te nemen van het aangekondigde onderzoek van de provincie inzake 

constructieve veiligheid als onderdeel van het interbestuurlijk toezicht van de 

provincie; 

2. kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze vast te stellen; 

3. de gemeenteraad te informeren door middel van de raadsinformatiebrief. 
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Adviesnota over regeling rechtspositie burgemeester en wethouder gemeente 

Loon op Zand 2019 

Het college heeft besloten:  

De regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Loon op Zand 2019 

vast te stellen waarbij: 

1. de bedrijfsgeneeskundige zorg voor burgemeester en wethouders wordt 

ondergebracht bij de Arbounie; 

2. de Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters 

worden aangewezen als de beroepsverenigingen die aan de gestelde criteria 

voldoen; 

3. de kanbepaling met betrekking tot het ter beschikking stellen van een auto niet 

wordt overgenomen; 

4. het maxiumumbedrag voor scholing per persoon per jaar wordt vastgesteld op  

€ 1.500,00; 

5. geen gebruik gemaakt wordt van creditkaartbetalingen; 

6. de termijnen voor indienen en betalen van declaraties worden vastgesteld op 2 

maanden 
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Adviesnota portefeuillehouder inzake aanbieden "herstelbesluit 

bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030". 

Portefeuillehoudersstuk herstelbesluit bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 

Besluit 

1. de gemeenteraad wordt middels bijgevoegd Preadvies voorgesteld in het kader 

van het bestemmingsplan "Wereld van de Efteling 2030" een herstelbesluit te 

nemen; 

2. de portefeuillehouder te mandateren de PM-verwijzingen in het Preadvies aan te 

vullen vóór 23 augustus 2019. 

 

Dagtekening van het besluit d.d. 23 augustus 2019 om 09.13 uur. 

 
 

 


