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Startnotitie werkwijze rondom Vrijkomende
Agrarische Bedrijfslocaties
De gemeente Baarle-Nassau gaat actief aan de slag
met de problematiek rondom de vrijkomende
agrarische bedrijfslocaties (vab’s). Er is een
startnotitie opgesteld waarin het plan van aanpak
en de projectopdracht geformuleerd zijn. De eerste
stap van de vab-aanpak voorziet in een
inventarisatie om inzicht te krijgen in de omvang
van de problematiek in de gemeente Baarle-Nassau.
Volmacht voor aanbesteding Talent uit Werkhart
De arbeidsmarktregio Midden-Brabant maakt
gebruik van de website Talent uit Werkhart (TUW).
De gemeente Baarle-Nassau is aangesloten bij deze
arbeidsmarktregio. Dankzij deze website krijgen
werkgevers in de regio een beter beeld van
kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt die
op zoek zijn naar werk. In de werving en selectie
van kandidaten zijn vooral de professionele
videopresentaties van toegevoegde waarde. Het
contract om de videopresentaties te maken loopt af
en moet opnieuw aanbesteed worden. De
gemeente Tilburg wil die aanbesteding namens de
regio doen..
Aanbesteden raamovereenkomst kolkenreiniging
Per 1 januari 2019 verliep de overeenkomst voor
het reinigen van de kolken. Samen met zestien
andere Brabantse gemeenten en het Inkoopbureau
West-Brabant heeft de gemeente Baarle-Nassau het
reinigen van de kolken opnieuw aanbesteed. Rions
B.V. uit Maastricht heeft met een bedrag van €
15.477 excl. B.T.W. per jaar de economisch meest
gunstigste aanbieding gedaan. Het voorstel is om
met deze partij een overeenkomst aan te gaan.
Verkiezing van de Provinciale Staten en
Waterschappen
De verkiezingen voor de Provinciale Staten en
Waterschappen zijn op 20 maart 2019.De Kieswet
geeft aan dat het college de stembureaus aanwijst
en de voorzitters, leden en tellers van de
stembureaus benoemt.
Handhavingsverzoek
Er is gevraagd om te handhaven tegen overlast van
een bedrijf aan de Kievit in Baarle-Nassau. De
gemeente heeft een controle laten uitvoeren. Bij
die controle zijn geen overtredingen geconstateerd.

Het college besluit
In te stemmen met de startnotitie en de daarin
voorgestelde werkwijze

Het college besluit
1. Volmacht te geven aan de gemeente Tilburg om
videopresentaties voor Talent uit Werkhart
namens de regio meervoudig aan te besteden;
2. In te stemmen met de duur van de overeenkomst
van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 met drie
optionele verlengingsmogelijkheden van één jaar.

Het college besluit
Rions B.V. definitief opdracht te verstrekken.

Het college besluit
De stembureaus voor de verkiezingen op 20 maart
2019 aan te wijzen en de voorzitters, leden en tellers
voor de bezetting van de stembureaus te benoemen.

Het college besluit
Het handhavingsverzoek af te wijzen.

