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 26
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.

Onderzoek kwaliteit en beveiliging BRP en reisdocumenten
Het college neemt kennis van de zelfevaluatie en inhoudelijke controle Basis Registratie Personen
(BRP) en reisdocumenten. Uit deze onderzoeken blijkt dat de kwaliteit en beveiligingsmaatregelen
ruimschoots voldoen aan de landelijke norm.
Managementletter jaarrekening
Het college neemt de managementletter 2020 voor kennisgeving aan en besluit deze voor
kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. Via de managementletter brengt de accountant
verslag uit over de bevindingen bij de interim-controle. Hierin ligt de focus vooral op mogelijke
verbeterpunten in de bedrijfsvoering en de processen.
Beslissing op bezwaarschrift tegen weigering intrekking omgevingsvergunning Kievit Baarle-Nassau
Eerder besloot het college een verzoek om intrekking van omgevingsvergunning voor het bouwen
van een rundveestal op een perceel aan de Kievit in Baarle-Nassau af te wijzen. Tegen dit besluit is
bezwaar gemaakt. Het college verklaart bezwaarmaker ontvankelijk in zijn bezwaren, verklaart de
bezwaren ongegrond en laat het bestreden besluit in stand. Het verzoek om vergoeding van de
proceskosten wijst het college af.
Vaststelling uitvoeringsagenda Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar
Het college stelt de uitvoeringsagenda Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar vast. Hierin staat
beschreven welke activiteiten de gemeente en haar partners in 2021 gaan uitvoeren om de ambities
van het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid te realiseren.
Nieuwe Beleidsregels Bijzondere bijstand
Het college besluit nieuwe Beleidsregels Bijzondere bijstand vast te stellen.
Toekomstbeeld en uitbreiding bedrijventerrein Baarle-Nassau
Het college besluit in te stemmen met het geschetste Toekomstbeeld bedrijventerrein Baarle-Nassau
en neemt kennis van de laddertoets bedrijventerrein Visweg-Akkers. Op basis van de deze toetst
beoogt het college regionale afspraken te maken, waarbij deze uitbreiding van het bedrijventerrein
mogelijk wordt.
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 202
Het college stelt het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 vast
en stuurt dit programma ter kennisname naar de raad.

Regionale samenwerking in het sociaal domein
Het college neemt kennis van de verkenning naar de consequenties van regionale samenwerking in
het sociaal domein in de regio Hart van Brabant. Op basis daarvan besluit het college de raad voor te
stellen om voor het sociaal domein en daaraan nauw verbonden onderdelen van het
veiligheidsdomein toe te treden tot de regio Hart van Brabant.

