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1. Het college van B&W heeft besloten het inrichtingsplan openbare ruimte en bijhorende 
stukken voor het project ‘Horst 4’ vast te stellen. Het project voorziet in de bouw van 8 
grondgebonden woningen op de hoek Horst, Van Heeswijkstraat, Pastoor de Klijnlaan te 
Kaatsheuvel. Ook besloot het college in te stemmen met het kappen van één boom in de 
waardevolle bomenrij binnen het plangebied ‘Horst 4’ 

 
2. Het college van B&W heeft besloten om de projectopdracht voor Westwaard te 

actualiseren en de inrichting van de projectorganisatie en de mandaatregelingen en 
machtigingen voor het project Westwaard vast te stellen 

 
3. Het college van B&W heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het verzoek 

om de bestemming te wijzigen van een deel van het perceel Rechtvaart 20 Kaatsheuvel 
(kadastraal bekend LOO00P94G0) van agrarisch naar wonen. 

 
4. Het college van B&W heeft besloten het verslag vooroverleg over het 

voorontwerpbestemmingsplan ‘Van Salm-Salmstraat 61 te Loon op Zand’ vast te stellen. 
Ook besloot het college in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Van Salm-
Salmstraat 61 te Loon op Zand’ en dit plan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening ter inzage te leggen. 

 
5. Het college van B&W heeft besloten om conform bijgaand preadvies de raad te adviseren 

in te stemmen met de nieuwe koers jeugd(hulp) ‘Samen met de Jeugd’ voor de periode 
vanaf 2018. 

 
6. Het college van B&W heeft besloten om de raad voor te stellen de begroting te wijzigen 

zoals is vastgelegd in het preadvies “Wijziging van de begroting 2017. 
 
7. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van het Normenkader 2017 en 

dit ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Het Normenkader 2017 zorgt ervoor dat de 
normen voor de controle, zowel intern als extern, bekend zijn. Het normenkader bevat een 
overzicht van alle in 2017 relevante wet- en regelgeving voor de gemeente Loon op Zand. 

 
8. Het college van B&W heeft besloten om kennis te nemen van het Controleprotocol 

2017/2018 en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad. In dit controleprotocol staat 
beschreven wat de gemeente Loon op Zand met de controle op het jaarverslag in de 
genoemde boekjaren beoogd. Hierbij gaat het met name om de kaders waarbinnen de 
controle uitgevoerd wordt. 

 
9. Het college van B&W heeft besloten om de Nota Grondbeleid 2017 ter vaststelling aan de 

raad aan te bieden. 
 
10. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen het college 

toestemming te geven om de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR OMWB) vast te stellen. Daarnaast heeft 



het college besloten onder voorbehoud van deze toestemming in de stemmen met de 2e 
wijziging van de GR OMWB. 

 
11. Het college van B&W en de burgemeester hebben besloten om een ambtelijke 

functionaris aan te wijzen die namens de gemeente als bestuurder van de exploitatie-bv 
op zal treden 

 
12. Het college van B&W heeft besloten om de gemeenteraad een voorstel gedaan voor het 

vast stellen van een “Beleidsplan en uitvoeringsvoorstel Mantelzorg”. Hiermee geeft het 
college invulling aan de motie van de gemeenteraad uit 2015 om mantelzorgbeleid op te 
stellen 

 
13. Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake 

de stand van zaken rondom de vergoeding van de noodopvang van vluchtelingen en deze 
door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


