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Toekomst kerstverlichting in centrum BaarleHertog-Nassau
Het StOB verzorgt al jaren de kerstverlichting in het
centrum van Baarle-Hertog-Nassau. Het contract
met de leverancier van de kerstverlichting loopt af.
Het StOB wil een uitvraag doen onder leveranciers
voor het leveren en plaatsen van de kerstverlichting
voor een periode van 5 à 6 jaar.
Afspraken maken met de omgevingsdienst
De omgevingsdienst voert in opdracht van
verschillende gemeenten een aantal taken uit. De
basis hiervoor is in een wet vastgelegd. Om te
regelen dat de omgevingsdienst ook namens de
gemeenten mag werken, is een mandaatregeling
gemaakt. De gemeente is gevraagd om deze vast te
stellen
Trajectbegeleiding project Cultureel Centrum
Baarle
Op 20 december 2018 is de opdracht "trajectbegeleiding en advies bij het PPS project Cultureel
Centrum Baarle” gegund aan Sweco Belgium NV.
Het is belangrijk dat Sweco goed van start kan gaan
op basis van de juiste uitgangspunten. Daarom is
door de werkgroep een startvisie uitgewerkt met
een overzicht van alle genomen besluiten en de
aanvullingen die besproken zijn binnen deze
werkgroep.
Bijdrage aan zwembadexploitatie sporthotel
Bruurs
Op basis van een overeenkomst tussen de
gemeente Baarle-Nassau en Bruurs Holding NV was
er jaarlijks een subsidie van de gemeente voor de
exploitatie van het zwembad in het sporthotel. De
overeenkomst hierover eindigde in oktober 2018.
De huidige exploitant heeft gevraagd om de
financiële bijdrage voort te zetten.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Iedere gemeente moet op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving een
actueel beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en
een jaarverslag hebben. De provincie houdt hier
toezicht op. Voor 2018 heeft de provincie
geoordeeld dat de zojuist genoemde stukken
voldoen aan de gestelde eisen.
Voor 2019 is een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hierin is voor het onderdeel vergunningverlening per onderdeel aangegeven hoeveel
aanvragen er worden verwacht. Voor het onderdeel

Het college besluit
In te stemmen met het voorstel en deze te
agenderen voor de GOB-beperkt-vergadering van 11
februari 2019.
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akkoord te gaan met het Concept uniform
mandaatbesluit OMWB januari 2018. Daarbij stelt de
gemeente een aantal tekstwijzigingen voor.
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geen medewerking te verlenen aan het verzoek;
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• Kennis te nemen van het toezichtoordeel
omgevingsrecht IBT 201van de provincie;
• Het uitvoeringsprogramma 2019 vast te stellen;
• De gemeenteraad te informeren over het
toezichtoordeel en uitvoeringsprogramma 2019.

handhaving is per gebied vastgelegd op welke
aspecten gecontroleerd en eventueel gehandhaafd
gaat worden.
Instellen van éénrichtingsverkeer in de
Molenstraat in Baarle
De gemeente Baarle-Hertog heeft plannen
gepresenteerd om éénrichtingsverkeer in te stellen
in de Molenstraat in Baarle-Hertog.

Het college besluit
In het stemmen met het opiniërende document voor
het GOB-beperkt en deze te bespreken in het GOBbeperkt van 11 februari 2019.

