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 30 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.
Dwangsom opgelegd
Een horeca-ondernemer in Baarle-Nassau deed een onvolledige melding in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer. Er is meerdere keren gevraagd om een aanvulling op de melding,
steeds zonder resultaat. Het college legt een last onder dwangsom op van 1.500 euro.
Beslissing op bezwaar
Het college heeft een verzoek om herziening van een besluit over een weigering van een bouwplan
aan de Stationsstraat afgewezen. Daarbij is besloten geen dwangsom toe te kennen wegens niet
tijdig beslissen. Hiertegen is bezwaar gemaakt. Het college heeft de commissie Bezwaarschriften om
advies gevraagd. De commissie adviseert het college om bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren
voor het gedeelte van het bezwaarschrift dat is gericht tegen de weigering om herziening van de
bouwvergunning en dat gedeelte van de bezwaren ongegrond te verklaren. Voor het gedeelte van
het bezwaarschrift dat is gericht tegen het niet toekennen van een dwangsom wegens niet tijdig
beslissen, adviseert de commissie bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren. Het college volgt
het advies van de commissie bezwaarschriften op en blijft bij het eerder genomen besluit.
Zelfcontrole Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 2018
Het doel van Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) is om verantwoording over
informatieveiligheid af te leggen aan de gemeenteraad. In de collegeverklaring staat dat de
gemeente Baarle-Nassau voldoet aan diverse maatregelen op de ENSIA systematiek. Ook zijn enkele
verbeterpunten benoemd. Hierop onderneemt het college actie.
Jaarstukken ABG-organisatie 2018
Het bestuur van de ABG-organisatie heeft de jaarstukken 2018 van de ABG-organisatie vastgesteld.
Het college biedt de jaarstukken ter kennisname aan de gemeenteraad aan. De jaarrekening ABG
2018 sluit met een voordelig resultaat van bijna € 600.000.

