Openbare Besluitenlijst B&W gemeente Baarle-Nassau
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau vergadert iedere week,
meestal op dinsdag. Hieronder informeren wij u over alle openbare besluiten van
23 april 2019 en we geven er een korte toelichting op. Hoewel deze teksten met zorg zijn samengesteld,
kunt u er geen rechten aan ontlenen: de teksten geven immers een beknopt beeld van de beleidsstukken
waarover het college heeft besloten.
Ontwerpbestemmingsplan Schaluinen 11 Baarle-Nassau en brandveilig gebruik Schaluinenhoeve
Al jaren zijn er plannen voor een ontbijthotel aan Schaluinen in Baarle-Nassau. Hiervoor zijn een
aangepast bestemmingsplan en vergunningen nodig. In 2017 is een uitgewerkt plan in de vorm van
een voorontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan het college. Het voorontwerpbestemmingsplan
lag in 2017 ter inzage. Daarna zijn een terras, een klein restaurant en een ruimte voor workshops en
vergaderingen toegevoegd aan de plannen. Een deel van de activiteiten is al gestart. Het college legt
het ontwerpbestemmingsplan voor alle activiteiten ter inzage en wil een omgevingsvergunning
verlenen voor de activiteiten ‘brandveilig gebruik’ en ‘het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening’. De omgevingsvergunning legt het college ook ter inzage.
Kwaliteit medewerkers vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht BaarleNassau is in orde
In de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht BaarleNassau zijn kwaliteitscriteria opgenomen voor de medewerkers die de vergunningaanvragen
behandelen. De kwaliteitscriteria geven een ondergrens van het aantal medewerkers, hun opleiding
en hun deskundigheid. In de verordening staat ook dat het college hierover jaarlijks verslag uitbrengt
aan de gemeenteraad. Het college heeft de kwaliteitscriteria getoetst en geeft in het verslag aan dat
de kwaliteit op orde is.
Verkoop bouwkavel plan Nassaulaan, Baarle-Nassau
In het plan Nassaulaan heeft de gemeente twee bouwkavels te koop aangeboden. Het eerste kavel is
vorig jaar verkocht. Ook voor het tweede kavel is nu een koper gevonden.
Locatie vastgesteld voor ondergrondse glascontainers Sint Annaplein, Baarle-Nassau
De gemeente gaat over van bovengrondse naar ondergrondse glascontainers. Bij het Sint Annaplein
in Baarle-Nassau staan nu nog twee bovengrondse glascontainers. De ondergrondse glascontainers
komen op de hoek St. Annaplein/Rector van de Broekstraat op de plek waar nu een textielcontainer
staat.
Vaststellen bestemmingsplan Boschoven 18 in Baarle-Nassau
Het college vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan Boschoven 18 in Baarle-Nassau vast te
stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan
zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk panden te renoveren, een
klusbedrijf en een bed & breakfast te starten.

Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2018 geëvalueerd
Het ‘uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2018' is geëvalueerd. Het
college stuurt de evaluatie ter kennisname naar de gemeenteraad.
Zelfcontrole Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 2018
Gemeenten beheren in Nederland de Basisadministratie Adressen en Gebouwen. Jaarlijks ontvangen
de gemeenten een vragenlijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De vragenlijst is bedoeld
om de kwaliteit van de administratie te toetsen. Het college neemt kennis van de uitkomsten van de
toets.
College doet verslag over taakstelling huisvesting vergunninghouders 2018 en 2019
Iedere Nederlandse gemeente heeft jaarlijks een taakstelling voor het huisvesten van
vergunninghouders. In 2018 moest de gemeente 10 vergunninghouders huisvesten. Er zijn zes
vergunninghouders in de gemeente gaan wonen in 2018. In 2019 gaat het om zes vergunninghouders
en moet de gemeente de taakstelling van 2018 inhalen. Daarbij geeft het college aan dat het COA
niet voldoende vergunninghouders aan de gemeente koppelt. Met een memo informeert het college
de gemeenteraad over deze ontwikkeling.
Parallelwegen langs randweg Baarle krijgen straatnamen
Door de aanleg van de randweg Baarle zijn verschillende bestaande wegen onderbroken en zijn
nieuwe verbindingswegen gemaakt. Het college vraagt de gemeenteraad om twee nieuwe
straatnamen vast te stellen. Heemkundekring Amalia van Solms heeft het college geadviseerd over
de straatnamen.
Nieuwe straat in Ulicoten krijgt naam
Met het bouwplan Maaijkant 2 krijgt Ulicoten nieuwe woningen en een nieuwe straat.
Heemkundekring Amalia van Solms is om advies gevraagd. Het college adviseert de gemeenteraad
om de nieuwe straatnaam vast te stellen.

