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Adviesnota over Machtigen en mandateren inzake aangaan contracten "Samen 

Reizen met..." 

Het college heeft besloten:  

1. De inwoners gebruik te kunnen laten maken van het project “Samen Reizen 

met…”; 

2. De kosten te dekken uit het budget immateriële vervoersvoorzieningen en 

leerlingenvervoer; 

3. De wethouder, belast met sociale zaken, te machtigen om de convenanten te 

ondertekenen; 

4. De wethouder, belast met sociale zaken, te mandateren om de convenanten aan te 

gaan. 
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Adviesnota inzake verzoek om bijdrage aan het landelijk oproepsysteem 

HartslagNu 

Het college heeft besloten:  

Het verzoek van de Hartstichting waarin gevraagd wordt om een gemeentelijke 

bijdrage ten behoeve van het landelijke reanimatie oproepsysteem HartslagNu af te 

wijzen. 
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Adviesnota over jaarverslag 2018 Casade 

Het college heeft besloten:  

1. Kennis te nemen van het bestuurs-en volkshuisvestelijk verslag en de financiële 

situatie van woningcorporatie Casade; 

2. De raad te informeren over de financiële situatie van woningcorporatie Casade. 
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Adviesnota over Planschade Hoofdstraat 105 Kaatsheuvel 

Het college heeft besloten:  

1. een tegemoetkoming in planschade aan de eigenaar Hoofdstraat 105 Kaatsheuvel 

toe te kennen middels compensatie in natura (opstellen en in procedure brengen 

van een herstel postzegelbestemmingsplan); 

2. als het herstel postzegelbestemmingsplan niet onherroepelijk wordt alsnog tot 

uitbetaling van de planschade in geld over te gaan ad. € 35.000,- inclusief 

wettelijke rente; 

3. het betaalde drempelbedrag ad. € 300,- aan aanvrager te restitueren; 

4. het besluit per brief meedelen en de ondertekening te mandateren aan het hoofd 

RO. 
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Adviesnota over Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 

Het college heeft besloten:  

De gemeenteraad toestemming te vragen om de navolgende wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant vast te stellen: 

Het toevoegen van artikel 23a: 

Verplichtingen deelnemers 

1. de deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen, dat de GR Regio Hart van 

Brabant te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn 

verplichtingen jegens derden te  kunnen voldoen. 

2. indien aan het algemeen bestuur van de GR Regio Hart van Brabant blijkt dat een 

deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen 

bestuur  onverwijld aan Gedeputeerde Staten het verzoek over te gaan tot 

toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet respectievelijk een verzoek 

aan de Minister van Binnenlandse Zaken tot toepassing van de artikelen 198 en 

199 Provinciewet. 
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Adviesnota over beslissing op bezwaar 

Het college heeft besloten:  

1. Kennis te nemen van het pro-forma bezwaar van 27 mei 2019 ingediend door 

gemachtigde namens bezwaarmakers tegen de besluiten van 20 november 2018, 

waarbij is besloten het verzoek om nadeelcompensatie af te wijzen; 

2. de beslissingen op bezwaar vast te stellen, waarbij het bezwaar niet-ontvankelijk 

wordt verklaard en de besluiten van 20 november 2018 gehandhaafd blijven. 
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Adviesnota portefeuillehouder over gebiedsontzegging op grond van artikel 

2:47b APV 

Dagtekening van het besluit d.d. 29 augustus 2019:  

1. vast te stellen de hierna volgende ‘Beleidsregel gebiedsontzegging in de gemeente 

Loon op Zand’; 

2. de hulpofficieren van justitie van politieteam ‘De Langstraat’ , onderdeel van de 

regionale politie-eenheid Zeeland-West-Brabant te mandateren voor wat betreft de 

uitvoering van deze beleidslijn, voor zover het de werkzaamheden van de politie 

betreft; 

3. het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Veiligheid, eveneens 

te mandateren voor de uitvoering van deze beleidslijn, voor zover het haar 

werkzaamheden betreft. 

 

 


