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1. Het college besloot om de directeur publieke gezondheidszorg van de GGD Hart voor Brabant 

aan te wijzen als toezichthouder. 
 
 
2. Het college besloot de lijst Beschermwaardige bomen 2021 vast te stellen. 
 
 
3. Het college adviseert de gemeenteraad om de verordening Wet maatschappelijk ondersteuning 

2021 vast te stellen. 
 
 
4. Het college vraagt de gemeenteraad om een nieuwe verordening voor de Adviesraad Sociaal 

Domein vast te stellen. 
 
 
5. Het college besloot om in navolging van het sportakkoord ook een preventieakkoord op te gaan 

stellen. Om dit mogelijk te maken is besloten om een procesondersteuner van Sportservice 
Noord-Brabant aan te stellen. Vanwege de raakvlakken met sport en het al bestaande 
sportakkoord is het uiteindelijke streven om tot een geïntegreerd sport- en preventieakkoord te 
komen. 

 
 
6. Het college besloot om in te stemmen met het document Inzet GGD gemeente Loon op Zand 

2021. Dit document omvat een omschrijving van de lokale inzet van de GGD voor dit kalenderjaar. 
Deze inzet financieren we uit het basispakket (de inwonerbijdrage) en voor een deel uit extra 
gelden, waaronder het consultatiebureau Loon op Zand. 

 
 
7. Het college besloot in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Populier 3A en 3B te 

Kaatsheuvel’ en dit plan op grond van de inspraakverordening ter inzage te leggen en vrij te 
geven voor het wettelijk vooroverleg met de overheidsinstanties. 

 
 
8. Het college besloot het beleids- en beheerplan voor de openbare verlichting en 

verkeersregelinstallaties voor de periode 2021-2031 vast te stellen en met bijgevoegd voorstel 
voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
 
9. Het college stelde de voortgangsrapportage project Kindcentrum ‘De Berk’ vast en biedt deze ter 

kennisname de gemeenteraad aan. 
 
 
10. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 

‘Heibloemstraat 10 De Moer’, het plan ter inzage te leggen voor inspraak en vooroverleg te voeren 
met diverse vooroverlegpartners. 

 
 



11. Het college besloot het aanvalsplan transitievisie warmte Loon op Zand 2021 met het benodigde 
budget ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 

 
 
12. Het college besloot in te stemmen met het aanvalsplan afbouw externe inhuur. 
 
 
13. Het college stelde een visie op hoofdlijnen vast voor de ontwikkeling van noordoost De Moer. De 

huidige woningmarkt is krap en er is een groeiende behoefte aan woonruimte. Daarom werkt het 
college mee aan een stedenbouwkundig plan, waarbij zowel Middelstraat 8 en 10 een 
woonbestemming hebben. De gemeente is momenteel met de eigenaren hierover in gesprek. Als 
er overeenstemming is over het plan, de programmering en de fasering, sluiten we met beide 
eigenaren een initiatiefovereenkomst. 

 
 
14. Het college stelde de QuickScan 2021 (het woningbouwprogramma) vast. 
 
 
15. Het college besloot om:  

a) Het bezwaarschrift tegen de afwijzing om handhavend op te treden tegen een te hoge 
erfafscheiding ontvankelijk en gegrond te verklaren.  

b) Het bestreden besluit te herroepen.  
c) Een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van Middelstraat 13.  
d) Een last onder dwangsom op te leggen aan de huurder van Middelstraat 13. 

 
 
16. Het college zegt in beginsel en onder voorwaarden medewerking toe aan het realiseren van 

garageboxen, parkeerplaatsen en waterberging op het binnenterrein aan de Gasthuisstraat 
111/111A te Kaatsheuvel. Het college verleent geen medewerking aan het toevoegen van een 
woning achter de woningen Gasthuisstraat 111/111A te Kaatsheuvel. 

 
 
17. Het college besloot om akkoord te gaan met het voorstel voor de installatie van een 

kindergemeenteraad na de zomer en dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen voor 
besluitvorming. 

 
 
18. Het college besloot tot overheveling van budgetten en het instellen van een coronabudget voor 

maatwerkoplossingen 
 
 
19. Het college stemt in met de concept-zonnevisie en legt deze ter inzage. 
 
 
20. Voorgesteld wordt de Raadsinformatiebrief met betrekking tot Voortgang organisatie verkiezingen 

Tweede Kamer maart 2021 vast te stellen en aan de raad toe te zenden.  


