Openbare besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
12 maart 2019
Benoeming nieuw lid Adviesraad Sociaal Domein
In de Verordening Adviesraad Sociaal Domein
Baarle-Nassau 2016 is geregeld dat het college op
voordracht van de adviesraad de leden benoemt.
De adviesraad draagt nu de heer Piet Bastiaansen
voor tot benoeming als lid van de adviesraad.
Planschadeverzoek
Na ontvangst van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade heeft het college advies
gevraagd aan een onafhankelijk extern bureau. Uit
dit advies volgt dat er sprake is van een nadelige
planologische wijziging.

Het college besluit
De heer Piet Bastiaansen te benoemen als lid van de
Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau voor de
periode 1 maart 2019 tot en met 1 maart 2023.

Verzoek aankoop grond
Een bewoner van de Engelbracht I laan in BaarleNassau heeft gevraagd of hij grond kan kopen van
de gemeente. De grond ligt bij de woning.
Bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer
Er is een bestuursakkoord Zero Emissie
Doelgroepenvervoer. Een aantal gemeenten is daar
bij aangesloten. Daarnaast hebben ook andere
partijen zoals vervoerders, leveranciers van
voertuigen, de VNG, KNV taxi en milieu- en
kennisorganisaties het bijhorende convenant
ondertekend. De ambitie is om in 2025 het
doelgroepenvervoer volledig zonder CO2-uitstoot
uit te voeren.
Op 8 april, tijdens een zogenaamde inspiratiedag,
tekenen de RWB en gemeenten uit deze regio die
aan willen sluiten, dit bestuursakkoord.

Het college besluit
De strook gemeentegrond niet te verkopen

Het college besluit
het advies van Tog Nederland van 26 februari 2019
op te volgen:
• de aanvraag om tegemoetkoming in planschade
toe te wijzen
• een tegemoetkoming in planschade toe te
kennen van € 10.200,• dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke
rente vanaf de datum dat de aanvraag is
ontvangen tot de dag van uitbetaling.
Bezwaar
Het college besluit
Er is bezwaar gemaakt tegen een brief van het
Het advies van de commissie bezwaarschriften over
college. De adviescommissie Bezwaarschriften heeft te nemen en het bezwaar tegen de brief van 14
het bezwaar onderzocht.
november 2018 niet ontvankelijk te verklaren.
Principeverzoek
Het college besluit
De gemeente ontving een principeverzoek voor het 1. In principe bereid te zijn planologische
perceel Heihoef 1 in Ulicoten. De afzender vraagt
medewerking te verlenen voor het omzetten van
medewerking voor de wijziging van de bestemming
de agrarische bestemming naar een
‘agrarisch – agrarisch bedrijf’ naar de bestemming
woonbestemming, mits voldaan kan worden aan
‘wonen’.
de gestelde voorwaarden;
2. In te stemmen met het afsluiten van een
overeenkomst tegemoetkoming planschade.

Het college besluit
• Het bestuursakkoord zero emissie
doelgroepenvervoer te ondertekenen;
• Wethouder Nico Sommen mandaat te verlenen
voor ondertekening.

Instemmingsverzoek overdracht taken en
verantwoordelijkheden afval van Regio WestBrabant naar gemeente Breda
Het contractbeheer van de verwerkingsovereenkomsten huishoudelijk restafval met Attero
is bij de oprichting van RWB per 1 januari 2011
overgegaan van Milieu en Afval Regio Breda (MARB)
naar RWB. De voormalige MARB-gemeenten
worden door RWB vertegenwoordigd in de
Vereniging van Contractanten (VvC). Namens de
Brabantse gewesten en gemeenten treedt de VvC
op als vertegenwoordiger van deze gewesten. Dit
geldt voor de verwerkingscontracten tot 2017. Het
voorstel is nu om de taken over te dragen aan de
gemeente Breda.
Proef met logeerwoning
Het college heeft eerder besloten om deel te
nemen aan een proef met een logeerwoning. In
deze woningen kunnen mensen in een crisissituatie
en een acuut huisvestingsprobleem tijdelijk worden
gehuisvest. De pilot is een initiatief van Leystromen
en de gemeenten in haar werkgebied. Voor deze
proef is een samenwerkingsovereenkomst
opgesteld.

Het college besluit
1. In te stemmen met overdracht taken en
verantwoordelijkheden op het gebied van afval
over te dragen aan de gemeente Breda;
2. Instemming schriftelijk te bevestigen aan Regio
West-Brabant

Het college besluit
De samenwerkingsovereenkomst voor de proef met
een logeerwoning te ondertekenen.

