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1. Het college besluit om het ‘Protocol bijtincidenten honden’ vast te stellen. 
 
 
2. Het college besloot om toestemming te verlenen voor het aanbrengen van veranderingen en 

toevoegingen op een woonwagenstandplaats. 
 
 
3. Het college besloot om in principe medewerking te verlenen aan het stedenbouwkundig plan voor 

het project Park Wijtenburg. Op de projectlocatie, begrensd door de Mgr. Völkerstraat, 
Julianastraat, Gasthuisstraat en Dr. van Beurdenstraat, willen Casade en Hoefnagel 139 
woningen realiseren. Daar moeten de initiatiefnemers eerst een nieuw bestemmingsplan voor 
opstellen. 

 
 
4. Het college van B&W besloot in te stemmen met de nota Vrijwilligersbeleid 2020-2030 en deze ter 

besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
 
 
5. Het college besloot in te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan “Hoofdstraat 105 

Kaatsheuvel”. Dit plan herstelt de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het oude bestemmingsplan 
“Kom Kaatsheuvel” als compensatie voor geleden planschade door de eigenaar. Hierdoor kan de 
eigenaar weer appartementen realiseren op de begane grond en de verdieping. Ook besloot het  
college het wettelijk vooroverleg op te starten en omwonenden en de eigenaar in kennis te stellen 
van het plan en hen in de gelegenheid te stellen te reageren op het plan. 

 
 
6. Het college heeft besloten om twee stretchtenten tot 1 september 2020 te gedogen. 
 
 
7. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het wijzigingsplan ‘Baan 24 Kaatsheuvel’ 

en het plan ter inzage te leggen voor zienswijzen. 
 
 
8. Het college besloot kennis te nemen van de startnotitie Veranderopgave Inburgering en in te 

stemmen met de uitgangspunten Inburgering+ en deze leidend te laten zijn in de verdere 
uitwerking van de Veranderopgave Inburgering. 

 
 
9. Het college besloot om de heer mr. A.J.C.M. de Kroon aan te stellen als interim gemeente 

secretaris/algemeen directeur. 
 
 


