Verslag van de openbare vergadering van het
Gemeenschappelijk Orgaan Baarle in plenaire zitting
gehouden op 16 december 2014 in het cultureel centrum
van Baarle-Hertog/Baarle-Nassau

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014
Aanwezig:
Namens de gemeente Baarle-Nassau:

V. Braam, wnd. burgemeester-voorzitter
J. van Cranenbroek, J. Vermeer en P. Antonis, wethouders;
R. Tuijtelaars, G. Ulijn, J. van Tilborg, K. Kerremans, L.
Verbunt, M. Antens, M. Geerts-de Groot, en C. Severijns,
raadsleden
Y. Cornelissen, gemeentesecretaris

Namens de gemeente Baarle-Hertog:

L. Van Tilburg, burgemeester;
F. De Bont en A. Brosens, schepenen
J. Van Ammel, OCMW-voorzitter-schepen
M. Bruurs, L. Proost, A. Haneveer, B. Mertens, L. Jansens, L.
Cobbaert, S. Van der Flaas en R. Verheyen, raadsleden
J. Vervoort, gemeentesecretaris

1. Opening
Om 20.00u opent de voorzitter de openbare vergadering van het GOB in plenaire
samenstelling.

2. Uitloting voorstemmer
Raadslid R. Verheyen (N-VA) wordt uitgeloot als voorstemmer.

3. Goedkeuring en vaststelling van het verslag van de vergadering gehouden
op 24 juni 2014 te Baarle-Nassau/Baarle-Hertog
De ontwerpnotulen van de vergadering van het GOB in plenaire samenstelling gehouden op
24 juni 2014 worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

4. Vaststelling agenda
Raadslid M. Antens (Keerpunt ’98) stelt voor om – wegens late agendering en het bestaan
van teveel onduidelijkheden – agendapunt 9 “Financiën – instellen ondernemersbelasting”
niet te behandelen en te verdagen naar een vergadering van het GOB-plenair in januari
2015;
Voormeld voorstel wordt ter stemming gebracht;
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Met 1 stem voor (M. Antens, Keerpunt ’98) en 18 stemmen tegen, is voormeld voorstel om
agendapunt 9 te behandelen, verworpen.
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om de punten die vermeld
staan op de agenda in de daardoor bepaalde volgorde in behandeling te nemen.

5. Bibliotheek Baarle-Hertog / Theek 5 – goedkeuren administratieve afspraak
2015-2018 tussen gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau en Stichting
Theek 5
Gelet op het convenant, afgesloten tussen Theek 5 en de gemeente Baarle-Nassau, alsook
op de grensoverschrijdende administratieve afspraak 2007-2010, afgesloten tussen Theek 5
enerzijds en de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau anderzijds, beide goedgekeurd
door het GOB-plenair bij beslissing van 12 december 2006;
Gelet op de grensoverschrijdende administratieve afspraak 2011-2010, afgesloten tussen
Theek 5 enerzijds en de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau anderzijds, en zoals
goedgekeurd door het GOB-plenair bij beslissing van 22 december 2011;
Overwegende dat beide gemeenten de samenwerking tussen Theek 5 en de bibliotheek
Baarle-Hertog willen voortzetten;
Overwegende dat beide gemeenten naar aanleiding van de opmaak van de nieuwe
afspraken met Theek 5 het beleid van de bibliotheek inhoudelijk willen meebepalen;
Gelet derhalve op het ontwerp ‘Visie bibliotheek Baarle-Hertog-Nassau 2015-2018’;
Gelet op het voorliggende ontwerp van grensoverschrijdende administratieve afspraak voor
de jaren 2015 t/m 2018, af te sluiten tussen de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau
en de Stichting Theek 5;
BESLUIT – eenparig:
Artikel 1 – De “Grensoverschrijdende Administratieve Afspraak 2015-2018” goed te keuren.
Artikel 2 – Kennis te nemen van de “Visie bibliotheek Baarle-Hertog-Nassau 2015-2018”.

6. Bibliotheek Baarle-Hertog / Theek 5 – goedkeuren begroting 2015
Gelet op de grensoverschrijdende administratieve afspraak 2015-2018, afgesloten tussen
Theek 5 enerzijds en de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau anderzijds, en zoals
goedgekeurd door het GOB-plenair bij beslissing van heden;
Overwegende dat afspraken met betrekking tot de subsidie voor de periode 2015-2018 zijn
opgenomen in voormelde administratieve afspraak;
Gelet op de begroting 2015 zoals ingediend door de bibliotheek Baarle-Hertog / Theek 5,
waarvan de samenvatting luidt als volgt:
Begroting 2015
(1) Personeelskosten*
(2) Huur gebouw
(3) Overige
Subtotaal
Overdracht rijksmiddelen werkgeverschap**
Totaal

Loonindex 1%, CBS index 1,25%

€ 169.835,39
€ 32.076,00
€ 69.278,14
€ 271.189,53
€ 7.590,00
€ 278.779,53

(*) Het bedrag van de personeelskosten wordt eerst verminderd met de Belgische formatie en vervolgens geïndexeerd
met de cao-index bibliotheekwerk. Daarbovenop wordt de Belgische formatie van het betreffende jaar bijgeteld.
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(**) De rijksmiddelen werkgeverschap vallen weg vanaf 2015. In de administratieve afspraak staat dat deze bijdrage
wordt toegevoegd aan de subsidie vanaf 2015.

Overwegende dat de verdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen de gemeente BaarleHertog en de gemeente Baarle-Nassau op basis van een prognose van het inwoneraantal op
1 januari 2015 gebeurt, waarvan de berekening volgend resultaat oplevert:

verdeling
gemeenten
Baarle-Nassau
Baarle-Hertog
TOTAAL

bijdrage gemeenten
(begroting 2015)
€ 198.269,92
€ 80.509,61
€ 278.779,53

inwoneraantal 1-1-2015
6.600
2.680
9.280

Gelet op het voorliggende voorstel van het GOB-beperkt;
BESLUIT – eenparig:
Artikel 1 – De begroting 2015 van de bibliotheek Baarle-Hertog / Theek 5 goed te keuren.
Artikel 2 – Het gesubsidieerde bedrag voor 2015 voorlopig vast te stellen op € 278.779,53,
waarvan € 198.269,92 ten laste van de gemeente Baarle-Nassau en € 80.509,61 ten laste
van de gemeente Baarle-Hertog komt.

7. Cultureel Centrum Baarle – goedkeuren begroting 2015
Gelet op de begroting 2015 zoals ingediend door de Stichting Cultureel Centrum Baarle
(SCCB), waarvan de samenvatting luidt als volgt:
Diversen exploitatie
Subsidiabele cursussen
Opbouwwerk / directie
Eigen activiteiten
TOTAAL

(2/3 -1/3)
(3/4 - 1/4)
(3/4 - 1/4)
(3/4 - 1/4)

Totaal
€ 309.608
€ -1.722
€ 63160
€ 7.260
€ 378.306

Nassau
€ 206.405
€ -1.292
€ 47.370
€ 5.445
€ 257.929

Hertog
€ 103.203
€ -431
€ 15.790
€ 1.815
€ 120.377

Gelet op het voorstel van het GOB in beperkte samenstelling om voorliggende begroting
2015 van de SCCB goed te keuren;
BESLUIT – eenparig:
Artikel 1 – De begroting 2015 van de Stichting Cultureel Centrum Baarle goed te keuren.
Artikel 2 – Op basis van de begroting 2015 de bijdragen voor de gemeente Baarle-Nassau
en de gemeente Baarle-Hertog vast te stellen op respectievelijk € 257.929 en € 120.377.

8. Milieustraat – vaststellen tarieven 2015
Gelet op de administratieve afspraak, afgesloten tussen de gemeenten Baarle-Hertog,
Baarle-Nassau en Alphen-Chaam op 2 juli 2001 betreffende de gemeenschappelijke
grensoverschrijdende milieustraat;
Overwegende dat met ingang van 1 januari 2013 de gemeente Alphen-Chaam en BaarleNassau het alleenrecht hebben verleend aan de Gemeente Baarle-Hertog voor de exploitatie
van onze gemeenschappelijke milieustraat.
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Overwegende dat hierdoor de gemeente Baarle-Hertog per 1 januari 2013 de exploitatie van
de milieustraat kon inbesteden naar de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij de
Kempen afvalbeheer (IOK).
Gelet op onderstaand voorstel van tarieven per kg afvalstroom op de milieustraat op basis
van kostendekkendheid in 2015:
Afvalsoort

Tarief 2015 (per kg)

B-hout
Vlakglas
Tuin- en snoeiafval
Gipshoudend afval
Asbest
Dakleer en dakgrind
PVC/kunststof
Bouw- en sloopafval
Autobanden met velg
C-hout (geïmpregneerd)
Grof huishoudelijk afval
Gasbeton (Ytong)
Kalkzandsteen
Zuiver puin
Autobanden zonder velg
Wit- en bruingoed
Klein chemisch afval
Flessenglas
Oude metalen
Oud papier en -karton
Kunststof verpakkingen

€ 0,040
€ 0,035
€ 0,025
€ 0,050
€ 0,080
€ 0,150
€ 0,095
€ 0,150
€ 0,145
€ 0,130
€ 0,158 (Attero tarief + afvalstoffenbelasting)
€ 0,050
€ 0,050
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

Overwegende dat in voormelde administratieve afspraak die geldt voor de exploitatie van de
milieustraat is bepaald dat wijzigingen in de exploitatie kunnen worden aangebracht mits
instemming van de drie gemeenten (Baarle-Hertog, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam);
BESLUIT – eenparig:
Enig artikel – In te stemmen met navolgende tarieven per kg afvalstroom voor de
milieustraat, op te nemen in de respectievelijke gemeentelijke reglementen:
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Afvalsoort

Tarief 2015 (per kg)

B-hout
Vlakglas
Tuin- en snoeiafval
Gipshoudend afval
Asbest
Dakleer en dakgrind
PVC/kunststof
Bouw- en sloopafval
Autobanden met velg
C-hout (geïmpregneerd)
Grof huishoudelijk afval
Gasbeton (Ytong)
Kalkzandsteen

€ 0,040
€ 0,035
€ 0,025
€ 0,050
€ 0,080
€ 0,150
€ 0,095
€ 0,150
€ 0,145
€ 0,130
€ 0,158 (Attero tarief + afvalstoffenbelasting)
€ 0,050
€ 0,050

Zuiver puin
Autobanden zonder velg
Wit- en bruingoed
Klein chemisch afval
Flessenglas
Oude metalen
Oud papier en -karton
Kunststof verpakkingen

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

9. Financiën – instellen ondernemersbelasting
Gelet op de beslissingen van het Gemeenschappelijk Orgaan Baarle in plenair zitting van 25
juni 2013 en 24 juni 2014 inzake het uitvoeringsplan Toerisme en Recreatie (2013-2016) en
de vaststelling van een jaarlijks actieplan (resp. 2013 en 2014);
Overwegende dat met voormelde beslissingen het GOB-plenair instemde met voormeld
uitvoeringsplan, onder voorbehoud van:
- de beschikbaarheid subsidie en cofinanciering,
- het tijdstip waarop middelen beschikbaar zijn,
- de bijdragen van ondernemers, en
- de financiële toestand van de gemeenten;
Overwegende dat, mede in uitvoering van voormelde beslissingen van het GOB-plenair,
beide gemeenten samen met het StOB de mogelijkheden onderzochten om de ondernemers
medeverantwoordelijk te maken voor de financiering van voormeld uitvoeringsplan Toerisme
en Recreatie, door middel van een ondernemers- of reclamebelasting;
Overwegende dat een dergelijke belasting het probleem van free-riders onder de
ondernemers verhelpt, en ertoe leidt dat investeringen ten bate van toerisme en recreatie in
Baarle, (mede-) gefinancierd worden door de ondernemers die baat hebben bij deze
investeringen;
Gelet op het voorstel van het GOB-beperkt houdende het instellen van een
ondernemersbelasting in het centrum van Baarle, waarbij het centrum opgedeeld wordt in 2
zones;
Overwegende dat zone 1 het kernwinkelgebied van Baarle omvat, en zone 2 het gehele
gebied binnen de bebouwde kom van Baarle (excl. zone 1);
Overwegende dat gewerkt wordt met een lager belastingtarief voor zone 2 dan voor zone 1,
en dat er minimum- en maximumtarieven gehanteerd worden waarbij de heffingscriteria
zorgvuldig zijn gekozen om zoveel mogelijk convergentie tussen het belastingreglement voor
Baarle-Hertog en de belastingverordening voor Baarle-Nassau te bekomen;
Overwegende dat voor de recreatieondernemers (campings en bungalowparken), welke
buiten zone 1 en 2 gelegen zijn, afspraken worden gemaakt tussen deze ondernemers en
het StOB voor een bijdrage op vrijwillige basis;
Gelet op het uitgangspunt dat de belasting kosteloos zal worden geheven door beide
gemeenten, en dat de opbrengst van deze belasting geheel ten goede komt van de
uitvoering van het uitvoeringsplan toerisme en recreatie;
Gelet daarnaast op het feit dat door deze belastingheffing de inkomsten uit vrijwillige
bijdragen voor het StOB zullen afnemen, en derhalve voorgesteld wordt diverse activiteiten
georganiseerd door het StOB, vanuit de belastingopbrengst te financieren;
Gelet op het ontwerp reglement ‘Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van
commerciële vestigingen gelegen in het centrum’, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd
aan de gemeenteraad van Baarle-Hertog;
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Gelet op de ontwerp ‘Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting
(Verordening reclamebelasting Baarle-Nassau)’, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd
aan de gemeenteraad van Baarle-Nassau;
Gelet op het draagvlak bij de ondernemers van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, zoals werd
vastgesteld tijdens de draagvlakmeting op 1 oktober 2014, georganiseerd door het StOB, en
waarvoor alle StOB-leden alsook ondernemers die niet lid zijn van het StOB werden
uitgenodigd, o.m. door middel van een publicatie in Ons Weekblad;
Gelet op het amendement, ingediend door raadslid J. van Tilborg (Baarle!), luidend als volgt:
“De belastingreglementen vast te stellen voor de jaren 2015 en 2016, daarna volgt
een evaluatie ervan.”;
Overwegende dat voormeld amendement positief onthaald wordt door het GOB-beperkt, en
nadat het ter stemming is gebracht, unaniem aangenomen wordt door het GOB-plenair;
Overwegende dat het voorstel van het GOB-beperkt houdende het instellen van een
ondernemersbelasting in het centrum van Baarle, met inbegrip van voormeld amendement,
ter stemming wordt gebracht;
Gelet op de stemverklaring van raadslid M. Antens (Keerpunt ’98):
“Keerpunt ’98 is voor het instellen van een ondernemersbijdrage, maar wenst tegen te
stemmen omdat het voorstel nog teveel onduidelijkheden bevat.”
Gelet op de stemverklaring van raadslid S. Van der Flaas (N-VA):
“N-VA verklaart zich niet tegen de bijdragen van ondernemers, wel tegen de concrete
uitwerking daarvan.”
BESLUIT – met 14 stemmen voor en 5 stemmen tegen:
•

stemmen VOOR:

namens Baarle-Nassau:
R. Tuijtelaars, G. Ulijn, J. van Tilborg, K. Kerremans, L.
Verbunt, M. Geerts-de Groot, C. Severijns
namens Baarle-Hertog:
B. Mertens, A. Haneveer, L. Proost, M. Bruurs, A. Brosens,
F. De Bont, L. Van Tilburg

•

stemmen TEGEN:

namens Baarle-Nassau:
M. Antens
namens Baarle-Hertog:
R. Verheyen, S. Van der Flaas, L. Cobbaert, L. Jansens

Daar in elk van beide gemeentelijke afvaardigingen een volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen voor is vastgesteld, is volgende beslissing aangenomen:
Artikel 1 – Alle ondernemers inspraak te bieden bij de jaarlijkse vaststelling van de
actieplannen recreatie en toerisme.
Artikel 2 – In te stemmen met het financieren van de actieplannen voortvloeiende uit de nota
“Input voor toeristisch Baarle” door middel van het heffen van belastingen door BaarleHertog en Baarle-Nassau volgens het bij het voorstel gevoegde ontwerp belastingreglement /
belastingverordening. De uiteindelijke goedkeuring van deze ontwerpen is een bevoegdheid
van de afzonderlijke gemeenteraden.
Artikel 3 – De belastingreglementen vast te stellen voor de jaren 2015 en 2016, daarna volgt
een evaluatie ervan.
Artikel 4 - De hierna genoemde activiteiten mede te financieren uit bovengenoemde
middelen:
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Kerstverlichting
Kerststal
Midzomernachtfair
Animatie-activiteiten zoals muziek op straat en Halloween
Gebruikelijke vergader- en bestuurskosten
PR-zaken
Raming totaalbedrag € 20.000,00

10. Rondvraag
•

Raadslid L. Verbunt (Baarle!)

•

Raadslid M. Bruurs (CDK)

•

Vraagt n.a.v. verzoek van raadslid L. Verbunt i.v.m. de Tourmaletfeesten waarom dit
niet in het GOB-plenair mag besproken worden.

Raadslid S. Van der Flaas (N-VA)

-

•

Vraagt of de werkgroep aanbod buitengebied (toerisme) al is opgericht.

Raadslid L. Cobbaert (N-VA)

•

Vraagt of de afrekening sinds 2010 tussen beide gemeenten m.b.t. de brandweer nog
zal plaatsvinden onder burgemeester Braam.

Raadslid B. Mertens (Forum+)

•

Vraagt naar de stand van zaken Molenbaan (voetpad/fietspad).
Vraagt een heroverweging inzake de aanvraag van café Tourmalet voor een
evenement op de Loswal n.a.v. 15-jarig bestaan.

Vraagt of als gevolg van de invoering 60km-gebied voor de invalswegen in BaarleNassau met aanleg van fietssuggestiestroken, er nu ook daadwerkelijk minder hard
gereden wordt.
Vraagt of er meldingen zijn van Belgische of Nederlandse zijde betreffende de
rondweg.

Burgemeester L. Van Tilburg (Baarle-Hertog)

-

Dankt, mede namens het gemeentebestuur van Baarle-Hertog, afscheidnemend
gemeentesecretaris Y. Cornelissen van Baarle-Nassau, voor de goede
samenwerking met Baarle-Hertog, en wenst haar succes met haar verdere loopbaan.

10. Sluiting
Om 21.36u sluit de voorzitter de openbare vergadering van het GOB in plenaire
samenstelling.

Aldus gedaan te Baarle-Hertog/Nassau in zitting datum als boven.
De secretaris,
De voorzitter,
Get. J. Vervoort
get. V. Braam
Voor gelijkvormig uittreksel:
De secretaris,

J. Vervoort
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De burgemeester,

M. de Hoon-Veelenturf

