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1. Het college van B&W heeft besloten om conform bijgaand preadvies de gemeenteraad voor te 

stellen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de herijkte begroting 
2019 van de regio Hart van Brabant. 

 
 
2. Het college van B&W heeft besloten om Consulent / adviseur / beleidsontwikkeling - A van het 

cluster belastingen aan te wijzen als heffingsambtenaar. 
 
 
3. Het college van B&W heeft besloten om geen aanpassingen te verrichten aan de huidige 

snelheidsremmers in de Kasteellaan. 
 
 
4. Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Kom 

Loon op Zand 2011 – Herziening Venloonstraat / Tuinstraat ongewijzigd vast te stellen. 
 
 
5. Het college van B&W heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan de omzetting naar 

detailhandel op het perceel Koningin Emmastraat 47 in Kaatsheuvel. 
 
 
6. Het college van B&W heeft besloten om op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in beginsel medewerking te verlenen 
aan de herbouw van een vrijstaande woning op het perceel Dongenseweg 4 te Kaatsheuvel. Ook 
besloot het college het wettelijk vooroverleg op te starten en aan de gemeenteraad een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen te vragen ten behoeve van voorliggend plan. 

 
 
7. Het college van B&W heeft besloten om de beheerplannen wegen, groenvoorzieningen en civiele 

kunstwerken vast te stellen en de reserve wegen in te zetten om de fluctuaties binnen het 
beheerplan wegen op te vangen. De financiële consequenties zijn opgenomen in vaststelling van 
de begroting 2020. 

 
 
8. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het aangaan van een 

huurovereenkomst met Volkstuinvereniging "De Berndijk" inzake het volkstuincomplex gelegen 
tussen de Leliestraat en de Rozenstraat te Kaatsheuvel. 

 
 
9. Het college van B&W heeft besloten om de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio 

Hart van Brabant definitief vast te stellen. 
 
 
 



10. Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Loon op Zand 2020 en van het advies van de Wmo Advies Raad. 
Tevens heeft het college besloten in te stemmen met het raadsvoorstel om de verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2020 vast te stellen en dit door te 
geleiden naar de Raad. 

 
 
11. Het college van B&W heeft, onder voorbehoud van het raadbesluit op 7 november 2019, besloten 

om jaarlijks €18.120.- beschikbaar te stellen voor de districtelijke implementatie van de wet 
verplichte GGZ. 

 
 
12. Het college van B&W heeft besloten om de raad een voorstel aan te bieden om te besluiten tot 

vaststelling van de diverse belastingverordeningen 2020 (inclusief de daarbij behorende tarieven) 
en de Tarievenverordening 2020. 

 
 
13. Het college van B&W heeft besloten om het Controleprotocol 2019/2020 ter vaststelling aan de 

raad voor te leggen. 
 
 
14. Het college van B&W heeft besloten om het Normenkader 2019 ter vaststelling aan de raad voor 

te leggen. 
 
 
15. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad van Loon op Zand voor te stellen een 

gewijzigde grondexploitatie voor Westwaard vast te stellen, alsmede om het exploitatieplan 
Sweenstraat-West Fase 1 in te trekken. 

 
 
16. Het college van B&W heeft besloten kennis te nemen van de verordening jeugdhulp gemeente 

Loon op Zand 2020 en van het advies van de Wmo Advies Raad. Tevens heeft het college 
besloten in te stemmen met het raadsvoorstel om de verordening jeugdhulp gemeente Loon op 
Zand 2020 vast te stellen en dit door te geleiden naar de Raad. 

 
 
17. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen de verordening van de 

gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand houdende regels omtrent subsidie voor de zorg 
van erfgoed: ‘Subsidieverordening erfgoedzorg 2015’ in te trekken. 
 
 

18. Het college van B& W heeft besloten om de beheerplannen wegen, groenvoorzieningen en civiele 
kunstwerken vast te stellen en de reserve wegen in te zetten om de fluctuaties binnen het 
beheerplan wegen op te vangen. De financiële consequenties zijn opgenomen in vaststelling van 
de begroting 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 


