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 dinsdag 19
januari 2021 en geven we 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 stukken waarover het college heeft besloten.

Ontwerp-omgevingsvergunning Kievit 1a
Het college besluit in te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor de Kievit 1a in BaarleNassau en deze voor een periode van zes weken ter inzage te leggen. De initiatiefnemer diende deze
vergunning in voor het wijzigen van zijn eigendom van ´bedrijfswoning´ tot ´plattelandswoning´.
Invoeren Sloopkwaliteitsregeling fase 1
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de 'Sloopkwaliteitsregeling fase 1' als
beleidsregel vast te stellen en in te voeren. Concreet betekent dit de invoering van de sloopbank
voor vrijgekomen agrarische gebouwen (vab’s).
Uitkomsten burgerpeiling
Het college heeft de uitkomsten van een onlangs gehouden burgerpeiling besproken. Het college
waardeert de actieve deelname door de inwoners. Hierdoor is een goed beeld verkregen van hoe de
inwoners het wonen in Baarle-Nassau ervaren. Het college biedt het rapport ter kennisname aan aan
de raad.
Samenwerking met Jeugdfonds Sport Brabant en Jeugdfonds Cultuur Brabant
Het college besluit de samenwerking met Jeugdfonds Sport Brabant en Jeugdfonds Cultuur Brabant
voort te zetten zonder extra inleg.
Beleidsregels Evenementen 2021
Het college van besluit de Beleidsregels Evenementen 2021 vast te stellen
Subsidie Stichting Vluchtelingenwerk
Het college verleent Stichting Vluchtelingenwerk voor 2021 een subsidie verlenen van € 31.238,- voor
maatschappelijke begeleiding en aanvullende dienstverlening, zoals het juridisch spreekuur en het
informatiepunt.
Wijzigingsbesluit last onder dwangsom Lijmbeek Ulicoten
Het college besluit een gedeelte van een eerder opgelegde last onder dwangsom in te trekken aan.
exploitanten van een bosperceel nabij de Lijmbeek 4a in Ulicoten.
Investeringskrediet bluswatervoorzieningen
Het college stelt de raad voor een investeringskrediet vast te stellen voor het realiseren van
bluswatervoorzieningen in de periode 2021-2028. Door een veranderd beleid van de
drinkwaterbedrijven is het aanleggen van alternatieve bluswatervoorzieningen naast de
drinkwaterleiding noodzakelijk.

Verordening commissie bezwaarschriften ABG-gemeenten 2021
Het college besluit om in stemmen met de aangepaste Verordening van de commissie
bezwaarschriften ABG-gemeenten 2021 en de gemeenteraad voor te stellen om deze vast te stellen.
Procesvoorstel huisvesting ABG-organisatie
Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het Procesvoorstel voor de huisvesting
ABG-organisatie.
Notitie grondprijzen 2021
Het college besluit de notitie grondprijzen 2021 vast te stellen en ter vaststelling voor te leggen aan
de gemeenteraad.

