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1. Het college van B&W heeft besloten Energie Collectief ECLoZ een brief te sturen waarin antwoord 

wordt gegeven op vragen over de inzet van de gemeente Loon op Zand op duurzaamheidstaken. 
 
2. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve 

aanpassingen’ en de gemeenteraad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan 'Berndijksestraat 
14 te Kaatsheuvel' gewijzigd vast te stellen. Ook besloot het college voor het bestemmingsplan 
hogere waarden vast te stellen. 

 
3. Het college van B&W heeft besloten om - onder intrekking van de beleidsregels en het besluit 

jeugdhulp gemeente Loon op Zand 2017 - in te stemmen met de beleidsregels jeugdhulp 
gemeente Loon op Zand 2020 en de raad hierover te informeren. Deze beleidsregels treden per 1 
april 2020 in werking. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van de verordening Leerlingenvervoer. 

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

 
5. Het college van B&W heeft besloten om de heer P.B.M. Pesch te machtigen verweer te voeren 

namens het college in beroep bij de rechtbank en eventueel hoger beroep bij de Raad van State 
over planschade Van Heeswijkstraat 49 Kaatsheuvel en alle correspondentie daarover te 
mandateren aan het Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten om het plan van aanpak voor de evaluatie en herziening van 

het evenementenbeleid vast te stellen. 
 
7. Het college van B&W heeft besloten om - onder intrekking van de beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Loon op Zand 2019 - in te stemmen met de beleidsregels 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2020 en de raad hierover te informeren. 
Deze beleidsregels treden per 1 april 2020 in werking. Het besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Loon op Zand 2016 trekt het college in. 

 
 


