Openbare besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
8 januari 2019
Regionale Energie Strategie 2030 West-Brabant
Het college besluit
We moeten meer duurzame energie gaan
1. In te stemmen met de bestuursopdracht RES
opwekken. De Regionale Energie Strategie geeft aan
West-Brabant en wethouder Sommen
hoeveel duurzame energie wij in onze regio gaan
(duurzaamheid) plaats te laten nemen in de
produceren. Het is de bedoeling om samen met
stuurgroep.
andere organisaties in de regio een nieuwe
2. Akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze
Regionale Energie Strategie te maken.
en de financiële bijdrage van € 2.500 tot eind
2019.
3. De gemeenteraad te informeren via de regionale
informatiebrief
Uitvoeringsagenda Woonvisie - jaar 2019
Op 19 september 2018 heeft de gemeenteraad een
nieuwe woonvisie voor 2018-2023 vastgesteld.
Daarbij hoort ook een uitvoeringsagenda. Hierin
staan acties om de visie uit te voeren. De
uitvoeringsagenda 2019 is besproken in de
raadscommissie Ruimte en Economie. Het is nu aan
het college om de uitvoeringsagenda 2019 vast te
stellen.
Zorg en veiligheid in samenhang bekijken
We zien een toename van politiemeldingen over
inwoners waarbij zorg nodig is. Er is behoefte aan
duidelijke afspraken en centrale coördinatie.
Het voorstel is om deze taak voorlopig bij de
Maatschappelijk Steunsystemen (MASS) te
beleggen. MASS is er voor twaalf gemeenten in de
regio Breda.
Convenant Het nut van uw net
Midden-BrabantGlas is een burgerinitiatief dat zich
inzet om bewoners in het buitengebied te voorzien
van een aansluiting op het glasvezelnetwerk.
Midden-BrabantGlas wil nu ook op het gebied van
leefbaarheid met deze voorziening bijdragen. Ze is
daarvoor het project ‘Het nut van uw net’ gestart.
Centraal hierbij staat (brand-)veilig thuis (blijven)
wonen. Midden-BrabantGlas vraagt de gemeente
om dit initiatief te ondersteunen.
Interimcontrole 2018
De accountant bracht verslag uit over een
tussentijdse controle van de financiële
administratie. Er zijn enkele verbeterpunten
benoemd. De accountant geeft daarbij aan dat de
gemeente deze ook oppakt.

Het college besluit
De uitvoeringsagenda Woonvisie Gemeente BaarleNassau - jaar 2019 vast te stellen.

Het college besluit
• Procesregie in casussen op het snijvlak van zorg
en veiligheid voorlopig te beleggen bij het MASS.
• De inzichten die dit oplevert te betrekken bij de
lokale invulling van de regiekaart sociaal domein,
zorg & veiligheid.
Het college besluit
1. Het convenant ‘Het nut van uw net’ te
ondertekenen.
2. Wethouder Van Tilborg te machtigen om dit te
doen namens het college.

Het college besluit
1. Kennis te nemen van de managementletter 2018;
2. De reactie van het college op de
managementletter vast te stellen.
3. Beide stukken ter bespreking aan te bieden aan
de commissie Bestuur en Middelen.

Bestemmingsplan Maaijkantsestraat 4 in Ulicoten Het college besluit
Het bestemmingsplan Maaijkantsestraat 4 in
1. In te stemmen met de wijzigingen voor het
Ulicoten ter vaststelling aan te bieden aan de
bestemmingsplan Maaijkantsestraat 4 in
gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan heeft
Ulicoten;
van 30 oktober 2018 tot en met 10 december 2018 2. De gemeenteraad voor te stellen het
ter inzage gelegen. Een reactie van de provincie
bestemmingsplan Maaijkantsestraat 4 in Ulicoten
Noord-Brabant leidt tot een wijziging van het
gewijzigd vast te stellen.
bestemmingsplan Maaijkantsestraat 4.

