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1. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het concept-masterplan Van Gogh 

Nationaal Park en de formele aanvraag van de Nationaal Park-status bij het ministerie van LNV. 
De partnerbijdrage voor de periode 2021-2023 wordt ter beschikking gesteld vanuit het bestaande 
budget. 

 
 
2. Het college van B&W heeft besloten om het bezwaarschrift van Stichting Buurtwerk Pannehoef 

over de hoogte van de beheersubsidie ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren. Daardoor 
heeft het college een nieuw besluit genomen over de te verlenen beheersubsidie. 

 
 
3. Het college van B&W heeft besloten om de laatste twee termijnen van de subsidie aan de 

Gildenbond in één keer uit te betalen. 
 
 
4. Het college van B&W heeft besloten om gedurende de periode van de Coronamaatregelen de 

continuïteit van zorglevering van Wmo-begeleiding aan onze kwetsbare inwoners en Hulp bij het 
huishouden zo goed mogelijk te organiseren met en voor de zorgaanbieders waarmee de 
gemeente een contract heeft. 

 
 
5. Het college van B&W besloot om (brom)fietswrakken en wees(brom)fietsen, die langer dan 14 

dagen in de openbare ruimte staan, te verwijderen. 
 
 
6. Het college van B&W heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Weteringstraat 15B te 

Loon op Zand’ ter inzage te leggen. In dat verband hebben B&W de vooroverlegreacties en 
inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan beantwoord. 

 
 
7. Het college van B&W heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Winterakoniet 1 te 

Kaatsheuvel’ ter inzage te leggen. Dit plan maakt de realisatie van één woning mogelijk in de wijk 
Westwaard. 

 
 
8. Het college van B&W besloot om in beginsel medewerking te verlenen aan het realiseren van één 

woning op het kadastrale perceel sectie O, nummer 283, ten noorden van Horst 3 te Kaatsheuvel. 
 
 
9. Het college van B&W heeft besloten om de raad conform de raadsinformatiebrief te informeren. 
 
 
 


