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 14 mei 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.
Verzoek om bouwplanning woningen in Ulicoten aan te passen
In november 2018 heeft het college besloten om medewerking te verlenen aan een plan om vier
woningen te bouwen tussen de Bernardusstraat en het Hof van Bernardus in Ulicoten. Daarbij heeft
het college besloten dat deze woningen in of vanaf 2022 gebouwd mogen worden. Een ontwikkelaar
is in beeld om te bouwen. Deze vraagt het college toestemming om de woningen al in 2021 te
bouwen. Het college gaat hiermee akkoord.
Verzoek om vergunningen van een rundveestal in te trekken
Door een omwonende is verzocht om intrekking van twee vergunningen voor de bouw van een
rundveestal en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op een perceel aan de Kievit in
Baarle-Nassau. Het college wijst het verzoek om intrekking van de vergunningen af. Voor de ene
vergunning is dat omdat de wet hiervoor geen mogelijkheid biedt. Voor de omgevingsvergunning
voor het bouwen van een rundveestal en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening is dat,
omdat vergunninghouder aannemelijk heeft gemaakt dat hij op korte termijn zal starten met de
realisatie van de vergunde stal.
Vervolg op evaluatie ABG-samenwerking Berenschot
De eindrapportage van de evaluatie van ABG-organisatie is op 6 mei door Berenschot aangeboden.
Het college neemt kennis van de rapportage en de aanbevelingen. Het college besluit de
aanbevelingen die het college betreffen over te nemen.
Het college legt de rapportage en de aanbevelingen voor aan de gemeenteraad en stelt de raad voor
om deze ook over te nemen.
Provinciale Visie op mestbewerking
De provincie Noord-Brabant heeft in 2017 mestbeleid voor Brabant vastgesteld. Dit beleid moet
bijdragen aan de transitie van de veehouderij in Brabant. De provincie heeft een visie op mestbeleid
gemaakt. Dit is een doorvertaling van het Brabantse mestbeleid dat als referentie kan dienen voor
initiatieven die zich in de gemeente aandienen. Ook is deze visie bedoeld als onderlegger voor nog te
maken locatiekeuzes voor mestbewerking. Het college heeft met deze visie ingestemd.
Jeugdwerkloosheidsvrije regio
Baarle-Nassau neemt deel aan het regionale programma Jeugdwerkloosheidsvrije regio. Er zijn 3
scenario’s uitgewerkt om te komen tot structurele invulling van de activiteiten bij de deelnemende
gemeenten. Het programma bevat volgens de evaluaties zeker succesvolle elementen die voortgang
verdienen. Gelet echter op het bijzonder kleine aantal jongeren dat in Baarle-Nassau is bereikt met
dit programma, is besloten dat de kosten niet opwegen tegen de baten. Het programma loopt nog
tot en met 2019. Per 2020 stopt Baarle-Nassau de deelname aan het programma.

Meldcode huiselijk geweld, ouder- en kindermishandeling
Half september 2017 heeft het college ingestemd met de meldcode huiselijk geweld, kinder- en
ouderenmishandeling voor de ABG-organisatie. Landelijk is het verplicht om een meldcode huiselijk
geweld, kinder- en ouderenmishandeling vast te stellen. Een meldcode is een stappenplan bij
signalen van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld. De meldcode is op enkele
onderdelen aangepast. Het college is akkoord met de aanpassingen.
Voorgenomen fusie stichting Opmaat en Jan Ligthartgroep
Stichting Opmaat (openbaar onderwijs) en de Jan Ligthartgroep (bijzondere neutraal onderwijs)
willen fuseren. Voor de fusie-effectrapportage is een advies van het college over de wenselijkheid
van de fusie van besturen verplicht. Het college van Baarle-Nassau adviseert positief.
Gehele schuldhulpverlening vanaf 1 januari 2020 bij kredietbank
De gemeente Baarle-Nassau werkt samen met de Kredietbank West-Brabant (onderdeel van de
gemeente Breda) op het gebied van schuldhulpverlening. De Kredietbank West-Brabant heeft eind
2018 aangekondigd te gaan stoppen met de dienstverlening voor andere gemeenten. Het college
brengt vanaf 1 januari 2020 de gehele schuldhulpverleningsketen onder bij een nader te selecteren
kredietbank en start hiervoor een aanbesteding op.
Herinrichten crisiszorg West-Brabant
Eind 2016 is een onderzoek gestart naar de visie en organisatie van de crisiszorg in West-Brabant.
Medio 2018 is deze visie in de vorm van een visiedocument vastgesteld door de gemeenten. De
gemeenten in West-Brabant hebben in 2018 besloten om een gezamenlijke verkenning uit te voeren
naar de implementatie van de nieuwe visie. Dit heeft geleid tot het Realisatieplan Crisiszorg WestBrabant. Het college stemt in met de uitgangspunten en doelstellingen van de herinrichting en met
het Realisatieplan. De gemeente Breda is gemandateerd tot het nemen van besluiten en verrichten
van rechtshandelingen in het kader van de crisiszorg West-Brabant.

