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26 februari 2019
Raadsvoorstel kennisnemen 2e BERAP 2018 en
kaderbrief 2020 Regio West-Brabant
De gemeente neemt deel aan het samenwerkingsverband Regio West-Brabant. De 16 gemeenten in
West-Brabant en het Zeeuwse Tholen hebben de
gezamenlijke ambitie om de regio te versterken en
te stimuleren op het gebied van economie,
arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Daarom werken
ze samen.
De Regio West-Brabant heeft de kaderbrief voor
2020 gestuurd aan de deelnemende gemeenten.
Tegelijkertijd is de tweede bestuursrapportage 2018
verzonden.

Kaderbrief 2020 GGD West-Brabant
De GGD bewaakt, beschermt en bevordert met en
voor de gemeente de gezondheid van iedereen.
GGD West-Brabant heeft de kaderbrief voor 2020
gestuurd aan de deelnemende gemeenten.
Kaderbrief 2020 Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant
Veilig wonen, werken en recreëren; voor iedere
inwoner van onze mooie provincie. Daar zet de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant zich
voor in. Samen met gemeentes en de provincie.
De Omgevingsdienst heeft alle gemeenten de
kaderbrief voor 2020 gestuurd.
Kaderbrief 2020 Regionale Ambulance Voorziening
De Regionale Ambulance Voorziening Brabant
Midden-West-Noord heeft de kaderbrief voor 2020
gestuurd aan de deelnemende gemeenten.

Het college besluit
1. Kennis te nemen van de 2e BERAP 2018 van Regio
West-Brabant
2. Kennis te nemen van de kaderbrief 2020 van
Regio West-Brabant
3. De gemeenteraad voor te stellen kennis te
nemen van de 2e BERAP en de kaderbrief en de
volgende reactie in te dienen:
In de kaderbrief dienen ook beleidsmatige kaders
opgenomen te worden conform de Wgr. Een
verwijzing naar de ingediende richtlijnen en het
Meerjarenactieprogramma is volgens onze
gemeente onvoldoende. We verzoeken het
bestuur om daar in de volgende kaderbrief
rekening mee te houden.
Het college besluit
1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2020 GGD
West Brabant
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te
nemen van de kaderbrief
Het college besluit
1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2020 van
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te
nemen van de kaderbrief

Het college besluit
1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2020 van
Regionale Ambulance Voorziening Brabant
Midden-West-Noord;
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te
nemen van de kaderbrief

Kaderbrief 2020 van Regionaal Bureau Leerplicht
Het college besluit
West-Brabant
1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2020 van
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant heeft de
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
kaderbrief voor 2020 gestuurd aan de deelnemende 2. De gemeenteraad voor te stellen om kennis te
gemeenten. Dit is een samenwerkingsverband
nemen van de kaderbrief
tussen achttien West-Brabantse gemeenten. De
samenwerking heeft als doel om schoolverzuim en
schooluitval samen verder terug te dringen. Het RBL
West-Brabant voert een aantal wettelijke taken uit
voor de gemeenten. De samenwerking heeft als
doelstelling om schoolverzuim en schooluitval
samen verder terug te dringen.

Kaderbrief 2020 Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant
De Veiligheidsregio werkt samen met gemeenten,
nutsbedrijven, waterschappen, bedrijfsleven en
hulporganisaties. Zodra meerdere organisaties in
touw komen bij een incident, zijn zij de verbindende
factor. Maar het meeste werk zit in het voorkomen
van rampen en crises. De Veiligheidsregio Middenen West-Brabant heeft de kaderbrief voor 2020
gestuurd aan de deelnemende gemeenten.
Kadernotitie 2020 Nazorg Gesloten Stortplaatsen
Bavel-Dorst en Zevenbergen
Baarle-Nassau en elf andere gemeenten leveren
een financiële bijdrage voor de nazorg van de
regionale stortplaats Zevenbergen en afvalstoffenberging Bavel-Dorst. De gemeenschappelijke
regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst
en Zevenbergen heeft de kadernotitie voor 2020
gestuurd aan de deelnemende gemeenten.
Benoemen ambtenaar van de burgerlijke stand
Om taken voor de burgerlijke stand uit te voeren, is
het voorstel om een nieuwe ambtenaar van de
burgerlijke stand te benoemen.
Waterschapverkiezingen op 20 maart 2019
De gemeente Baarle-Nassau heeft twee
waterschappen binnen haar gemeentegrenzen. Dit
zijn Waterschap De Dommel en De Brabantse Delta.
Op 20 maart 2019 zijn de waterschapverkiezingen.
Om de kiezer zoveel mogelijk tegemoet te komen
en de weg naar het stembureau laagdrempelig te
houden, is het voorstel om de kiezer de
mogelijkheid te bieden op alle stembureaus in de
gemeente te stemmen voor het waterschap.
Ontwerp bestemmingsplan Kapelstraat 30, 32 en
32a in Baarle-Nassau
Aan de Kapelstraat in Baarle-Nassau is een
intensieve veehouderij beëindigd. De stallen zijn
gesloopt en fosfaatrechten beëindigd. Het
bestemmingsplan voorziet in de herbestemming
van de bedrijfswoning Kapelstraat 32 naar
burgerwoning. Aan de Kapelstraat 30 en 32 zijn al
woningen, maar de verouderde regelingen voor
deze locaties wordt geactualiseerd. Om dit alles
mogelijk te maken, is een ontwerp
bestemmingsplan gemaakt.

Het college besluit
1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2020 van
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te
nemen van de kaderbrief

Het college besluit
1. Kennis te nemen van de kadernotitie 2020 van
Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en
Zevenbergen.
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te
nemen van de kadernotitie.

Het college besluit
Mevrouw Westerhof te benoemen tot ambtenaar
van de burgerlijke stand van de gemeente BaarleNassau
Het college besluit
De kiezers voor de waterschappen Brabantse Delta
en De Dommel te laten stemmen op alle
stembureaus in de gemeente.

Het college besluit
1. In te stemmen met de ter visie legging van het
ontwerp bestemmingsplan 'Kapelstraat 30, 32 en
32a' in Baarle-Nassau voor een periode van 6
weken
2. De commissie Ruimte en Economie met een
memo op de hoogte brengen van de
voorgenomen ontwikkeling

Wijziging handhavingsbeleid
Op 1 maart 2019 gaat in het “gewijzigd
handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet 2019”
voor de gemeente Baarle-Nassau. Hierin is
vastgelegd op welke manier de burgemeester
gebruik maakt van de bevoegdheid om panden
waarin drugs gevonden worden te sluiten.
Sluiten dossier Aalders
Op 24 februari 2016 heeft de gemeenteraad van
Baarle-Nassau met een ruime meerderheid een
motie aangenomen waarin het college is
opgeroepen om “een maximale inspanning te doen
om te komen tot een succesvolle realisatie van een
vervolginitiatief van de heer Aalders”.
Hieraan is zonder resultaat veel tijd en geld
geïnvesteerd.
Bestemmingsplan Buitengebied 2008, 2e
correctieve herziening
Op 19 oktober 2011 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan
over het bestemmingsplan “Buitengebied 2008”. De
Raad van State heeft enkele bestemmingen
vernietigd. De gemeente Baarle-Nassau heeft
ervoor gekozen om de vernietigde onderdelen te
repareren in drie herzieningen. In deze tweede
herziening gaat het om het herbestemmen van 8
locaties waar een nadere afweging voor nodig is en
het opnemen van de bestemming “AgrarischPaardenhouderij”. Van 23 oktober 2018 tot en met
3 december 2018 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegen. Er zijn 3 zienswijzen
ingediend door onder andere de Provincie NoordBrabant. .

Het college besluit
1. Kennis te nemen van het gewijzigd
handhavingsbeleid artikel 13b Opiumwet 2019
gemeente Baarle-Nassau, zoals vastgesteld door
de burgemeester.
2. De gemeenteraad met een memo te informeren.
Het college besluit
1. De gemeenteraad met een raadsvoorstel mee te
delen dat het college van mening is dat het het
maximale heeft gedaan om uitvoering te geven
aan de opdracht uit de motie van 24 februari
2016 en voor te stellen om het dossier van de
heer Aalders te sluiten.
2. De heer Aalders informeren over dit besluit.
Het college besluit
1. In te stemmen met de nota zienswijzen;
2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen
en het bestemmingsplan ter gewijzigde
vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

