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1. Het college besloot een klacht ongegrond te verklaren omdat, mede in achtgenomen de deels 

onvermoede en onoverzichtelijke omstandigheden, niet foutief, onprofessioneel of onoorbaar 
onderscheid makend door de Boa’s is gehandeld bij het bekeuren van jongeren die coronaregels 
overtraden. 

 
 
2. Het college besloot in beginsel medewerking te verlenen aan het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Lage Zandschel 1A te Kaatsheuvel, tussen Zuidhollandsedijk 75A en Lage 
Zandschel 1, kadastraal perceel: sectie P, nummers 1052 en 1062 (gedeeltelijk). Daarnaast 
besloot het college het wettelijk vooroverleg voor het bouwplan op te starten en het bouwplan ter 
inzage te leggen als het vooroverleg is afgerond. Als we geen zienswijzen ontvangen verlenen we 
de gevraagde omgevingsvergunning. 

 
 
3. Het college heeft besloten om, onder voorbehoud van het besluit van de raad, in te stemmen met 

de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de GGD Hart voor Brabant. 
 
 
4. Het college van B&W besloot in te stemmen met de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve 

aanpassingen’ en de gemeenteraad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan 'Middelstraat 2A, 
De Moer'  

5. gewijzigd vast te stellen. 
 
 
6. Het college besloot om het jaarverslag Leerplicht en RMC 2018-2019 vast te stellen en ter 

informatie aan de gemeenteraad te versturen. 
 
 
7. Het college besloot om toestemming te verlenen voor het combineren van data vanuit twee 

verschillende systemen (beschikkingen jeugdhulp en leerplicht) om de verbinding jeugdhulp - 
onderwijs mogelijk te maken. 

 
 
8. Het college besloot om in te stemmen met het voorstel voor de invulling van het vereiste nieuwe 

aanbod voorschoolse educatie per 1 augustus 2020. 
 
 
9. Het college besloot in te stemmen met de Samenwerkingsafspraken toegangsteams en Veilig 

Thuis over de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 
 
 
10. Het college besloot akkoord te gaan met bijgevoegde brieven en deze te verzenden aan 

betrokken partijen. 
 



 
11. Het college besloot om het rapport Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 gemeente Loon op 

Zand vast te stellen. Dit rapport sturen we ter informatie aan de gemeenteraad. 
 
 
12. Het college van B&W heeft besloten om de subsidies 2019 voor de regeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit en de culturele marktplaats CLIP aan Bibliotheek Midden-Brabant vast te stellen op 
respectievelijk € 22.929,00 en € 2.571,25. Voor de periode 2021-2024 is besloten om aan 
Bibliotheek Midden-Brabant onder voorbehoud wederom subsidies met bijbehorende 
verplichtingen te verlenen voor zowel de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (€ 27.532,94) als 
CLIP (€ 2.550,00). 

 
 
13. Het college van B&W heeft besloten om de raad te vragen het integrale beleid 

schuldhulpverlening vast te stellen. Voor de uitvoering van het beleid zijn extra middelen 
gevraagd. 

 
 
14. Het college besloot kennis te nemen van het gewijzigde verzoek voor de beeldvormende 

vergadering aan het presidium. 
 
 
15. Het college van B&W heeft besloten het presidium te verzoeken een beeldvormende avond te 

organiseren over het Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR). 
 
 
16. Het college besloot in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘’Rechtvaart P831 

Kaatsheuvel’, het plan ter inzage te leggen voor inspraak en vooroverleg te voeren met diverse 
instanties.’ 

 
 
17. Het college besloot onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen aan het initiatief om 

een ruimte voor ruimte woning mogelijk te maken en een deel van de resterende agrarische 
bedrijfsbebouwing te gebruiken voor een passende bedrijfsactiviteit. 

 
 
18. Het college besloot om de voortgangsrapportage Snelfietsroute december 2018 – juli 2020 vast te 

stellen en de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief hierover te informeren. 
 

 
19. Het college besloot voor de oprichting van het energieloket Loon op Zand € 7.000,-- beschikbaar 

te stellen en de gemeenteraad bij Berap 2 voor te leggen dit bedrag te onttrekken vanuit de 
reserve stimulering volkshuisvestingsbeleid. 

 
 
Portefeuillestuk 
Het college besloot het advies van de portefeuillehouder te bekrachtigen over het niet instemmen met 
het voorstel van de VNG over het rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het WSW. 
 


