
 

Besluitenlijst Raadsvergadering 
Datum 21-02-2019 

Tijd 19:30 - 22:30 

Locatie Raadzaal (Klavier) 

Voorzitter J. van Aart 

Toelichting  

 

  

 

 

 

1 

 

Opening 

2 

 

Vaststelling agenda 

3 

 

Mededelingen 

4 

 

Inspreekmogelijkheid dhr Van Goor spreekt in namens de marktadviescommissie 

5 

 

Vaststelling van de notulen inclusief bijlage van de raadsvergadering van 13 

december 2018 

Besluit 

De notulen zijn vastgesteld. 
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Voorstel inzake Baanbrekers - kaderbrief 2020 

Besluit 

1. kennis te nemen van de kaderbrief Baanbrekers 2.0; 

2. kennis te nemen van het Koersdocument 'Baanbrekers 2.0, kom in beweging'; 

3. als extra overweging onderstaande zienswijze op te nemen: 

• de gemeenschappelijke regeling te evalueren en naar aanleiding hiervan opnieuw 

vast te stellen. Hierbij in ieder geval rekening houdend met: 

o de wijze van financiering; 

o een integrale 3D aanpak; 

o aandacht voor samenwerking door Baanbrekers met en tussen verschillende 

instanties voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

• bij de verdere doorontwikkeling van Baanbrekers rekening te houden met de 

(financiële) gevolgen van de verschillende scenario’s voor zowel Baanbrekers als 

gemeenten; 

• het granieten bestand in beeld brengen met daarbij wat vanuit Baanbrekers en de 

individuele gemeenten voor deze doelgroep ingezet kan worden en wie deze inzet 

verzorgd; 

• voor de verschillende PMC’s in beeld brengen wat de toegevoegde financiële en / of 

maatschappelijke meerwaarde is; 

• de mogelijkheden tot besparing inhoudelijk en financieel (deels) als taakstelling op te 

nemen in de financiële paragraaf van de kaderbrief; 

• over het al dan niet realiseren van de slimmer-opties en andere mogelijkheden tot 

verbetering in de bedrijfsvoering bij de BERAP’s te rapporteren; 



 

4. het algemeen bestuur van Baanbrekers hiervan in kennis te stellen. 
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Voorstel inzake vaststellen Groenstructuurplan Loon op Zand 2019 

Besluit 

1. het eerste deel van het “Groenstructuurplan Loon op Zand 2019” in concept vast te 

stellen en te laten publiceren voor inspraak; 

2. het college te mandateren het groenstructuurplan, na inspraak, definitief vast te 

stellen mits geen bedenkingen zijn ingediend. 
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Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen uitbreiding glastuinbouwbedrijf 

Dongenseweg 3a Kaatsheuvel met een bedrijfsruimte 

Besluit 

1. voornemens te zijn een verklaring van geen bedenkingen af te geven als bedoeld in 

artikel 2.27 van de Wabo, juncto artikel 6.5 Bor ten aanzien van het voornemen van het 

college omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een bedrijfsruimte in 

afwijking van het bestemmingsplan aan de Dongenseweg 3a te Kaatsheuvel; 

2. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 6 weken ter inzage te leggen voor 

zienswijzen ex artikel 3.12 van de Wabo; 

3. indien gedurende de termijn van terinzagelegging van de ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen en de ontwerpomgevingsvergunning geen zienswijzen worden 

ontvangen die mede betrekking hebben op de ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen, de verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
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Voorstel inzake herziening exploitatieplan woningbouwlocatie Hooivork II De 

Moer 

Besluit 

1. exploitatieplan woningbouwlocatie Hooivork II De Moer, herziening 2018 vast te 

stellen. 
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Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Garages Langemeer te Kaatsheuvel' 

Besluit 

1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Garages Langemeer te Kaatsheuvel’ vast te stellen, 

zoals dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ter inzage heeft 

gelegen; 

2. ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Garages Langemeer te Kaatsheuvel’ geen 

exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd; 

3. het besluit op gebruikelijke wijze kenbaar te maken, waarbij belanghebbenden in de 

gelegenheid worden gesteld beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State; 

4. het college te machtigen een verweerschrift op te stellen en in te dienen in geval er 

beroep wordt ingesteld tegen dit bestemmingsplan, onder de voorwaarde dat dit 

verweerschrift zo spoedig mogelijk ter kennis van de raad wordt gebracht; en 



 

5. het college te machtigen om de raad te vertegenwoordigen bij zittingen over het 

bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Voorstel inzake overheveling niet bestede budgetten 2018 naar 2019 

Besluit 

in te stemmen met de overheveling van budgetten 2018 naar 2019 voor: 

 

1. Beheerplannen wegen, openbare verlichting en groen (€ 24.000,00). 

2. Inrichting speel- en zitvoorzieningen Schaepmanstraat (€ 24.300,00). 

3. Groenstructuurplan (€ 25.000,00). 

4. Onderzoek ontwikkelingen takenpakket Sociaal Domein (€ 25.000,00). 

5. Opstellen duurzaamheidsvisie en uitvoeringsprogramma (€ 25.900,00). 

6. Opstart Regionaal Bureau voor Toerisme (€ 42.300,00). 

7. Vastgoedbeleid: uitvoeringsagenda 2018-2019 (€ 50.000,00). 

8. Bluswatervoorzieningen Kaatsheuvel (€ 50.000,00). 

9. Onderhoud gemeentelijke voorziening BRP (€ 57.000,00). 

10. Mantelzorg (€ 63.500,00). 
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Voorstel inzake juridisch kader weekmarkten gemeente Loon op Zand 

Besluit 

Over dit voorstel is niet besloten. Het voorstel komt een volgende keer terug. 
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Voorstel inzake vervolgopdracht ondersteuning uitvoering Economisch 

Programma Loon op Zand 2016-2020 

Besluit 

1. vanuit een verlaging van de dotatie aan de reserve recreatie (opbrengst 

toeristenbelasting) van € 62.630,00 per jaar structureel de benodigde middelen 

beschikbaar te stellen om een trainee of junior medewerker in te kunnen zetten op de 

uitvoering van het Economisch Programma 2016-2020. Omdat de aanstelling ingaat 

vanaf mei 2019, is voor 2019 een bedrag van € 41.753,00 benodigd. 
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Voorstel inzake BBbv: bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief 

monitoring 

Besluit 

1. de krachtens artikel 25, tweede lid Gemeentewet door het college van burgemeester 

en wethouders opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot de aan de 

raad overgelegde raadsinformatiebrief (nummer 2018.31825) over Bijzonder Bruisend 

B.V. met bijbehorende bijlagen, overeenkomstig het derde lid van hiervoor genoemd 

artikel te bekrachtigen. 
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Voorstel inzake kennisnemen van het rekenkamercommissierapport Lessen voor 

projectmatig werken en vaststellen van de aanbevelingen 

Besluit 

1. kennis te nemen van het rekenkamercommissie rapport “Lessen voor Projectmatig 

werken” uit de quickscan Dongen en Loon op Zand en onderzoek Goirle; 

2. de daarin opgenomen aanbevelingen richting raad én college vast te stellen. 
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Voorstel voor het vaststellen van het Reglement van Orde 2019 van de raad van 

Loon op Zand 

Besluit 

vast te stellen het “Reglement van Orde Loon op Zand 2019” onder gelijktijdige 

intrekking van het “Reglement van orde voor vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de raad gemeente Loon op Zand 2018”: 
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Voorstel verlenging van het contract met de accountant met de controle 

opdracht over de jaren 2019 en 2020 

Besluit 

1. in te stemmen met de opdrachtverlening voor accountantsdiensten 2019-2020 aan 

RSM Accountants voor een basisprijs van € 38.500,00 per jaar (vermeerderd met een 

jaarlijkse indexatie). 
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Motie Vreemd aan de orde van de dag, VVD fractie 

Besluit 

De motie is unaniem aanvaard. 
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Afscheid wethouder Ligtenberg 

Besluit 

Onder dankzegging voor zijn vele werkzaamheden voor de gemeente Loon op Zand 

als wethouder, is afscheid genomen van de heer Ligtenberg. 
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Benoeming nieuwe wethouder 

Besluit 

1. te benoemen tot wethouder van de gemeente Loon op Zand, de heer J.C.G.M. 

Brekelmans. 
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Toelating nieuw raadslid 

Besluit 

1. onder goedkeuring van de geloofsbrieven en de daarbij behorende bescheiden toe 

te laten als lid van de gemeenteraad: mevrouw K. van Eijndhoven-Brekelmans. 
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Voorstel tot benoemen van een nieuwe plaatsvervangende raadsvoorzitter en 

benoemen van een technisch presidiumvoorzitter 

Besluit 

1. de heer G.A.A. Burgmans te benoemen tot eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter; 

2. de tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter, de heer A.P.M. Groenendaal, te 

benoemen tot technisch voorzitter van het presidium. 
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Sluiting 

 


