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 23
februari 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.
Afwijzing verzoek om handhaving
Het college besluit de verzoeken om handhaving tegen een supermarkt van 10 en 18 november 2020
af te wijzen.
Kaderbrief 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Het college stemt in met de kaderbrief 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Midden- en West- Brabant en besluit deze voor te leggen aan de gemeenteraad.
Algemene plaatselijke verordening
Het college stemt in met de Algemene plaatselijke verordening gemeente Baarle-Nassau 2021 en legt
deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.
Akkoord met overeenkomst aanvullend deeltijds kunstonderwijs
Het college gaat akkoord met de overeenkomst over het aanvullend aanbod Deeltijds Kunstonderwijs
tussen de leden van de BGTS Kunstacademie De Noorderkempen. Het college legt de overeenkomst
voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming.
Kadernota 2022 Regionale Ambulance Voorziening
Het college neemt kennis van de kadernota 2022 van de Regionale Ambulance Voorziening en stelt
de gemeenteraad voor om geen reactie te geven naar aanleiding van deze nota.
Kadernotitie subsidies sociaal domein
Het college stemt in met de Kadernotitie subsidies sociaal domein en de Algemene
subsidieverordening en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.
Plan van aanpak Transitievisie Warmte
Het college besluit het Plan van Aanpak voor de Transitievisie Warmte voor vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Uitvoeringsagenda programma duurzaamheid 2021
Het college stelt de uitvoeringsagenda Duurzaam Baarle-Nassau 2021 vast en stuurt deze ter
kennisname door naar de raad. Deze agenda geeft inzicht in de projecten en activiteiten die in 2021
plaatsvinden. Ook neemt het college kennis van het jaarverslag Duurzaam Baarle-Nassau 2020.
Regionale Energiestrategie (RES)
Het college besluit de Regionale Energiestrategie (RES) voor te leggen aan de gemeenteraad ter
besluitvorming. In de RES staat hoeveel duurzame energie de regio West-Brabant gaat opwekken tot
2030, met een doorkijk naar 2050.

Pilot Projectaanjager leerplicht
Het college besluit deel te nemen aan de pilot Projectaanjager leerplicht van Regionaal bureau
leerplicht (RBL) West Brabant. Het doel is dat in elke gemeente minder kinderen verstoken blijven
van onderwijs, waardoor er voor deze groep ook minder jeugdhulp nodig is.
Bestuursrapportage en kaderbrief Regio West-Brabant
Het college neemt kennis van de tweede bestuursrapportage 2020 en de kaderbrief 2022 van Regio
West-Brabant. Het stelt gemeenteraad voor om hier kennis van te nemen en geen zienswijze in te
dienen.
Woonvisie en woningbouwplanning
Het college stelt de uitvoeringsagenda woonvisie vast voor de periode 2021-2023 en stemt in om
grote wijzigingen jaarlijks te monitoren. Ook stemt het in met woningbouwplanning en prognose.
Kaderbrief 2022 Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
Het college stelt het de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de kaderbrief 2022 van het
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant en naar aanleiding hiervan geen reactie in te dienen.
Niet-ontvankelijk verklaren bezwaar tegen sluiten vooroverlegdossier
Het college besluit een ontvangen bezwaar tegen een eerder besluit tot het sluiten van het
vooroverlegdossier voor een bouwplan aan de Stationsstraat in Baarle-Nassau niet-ontvankelijk te
verklaren.
Kadernota 2022 GGD West-Brabant
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de kadernota 2022 van de
GGD West Brabant. Ook stelt het college de raad voor om inhoudelijk te reageren op de kadernota.
In deze reactie is het voorstel om de GGD te verzoeken tot het aanscherpen van de prestatieindicatoren, de dienstverlening te moderniseren en te komen met een voorstel over welke
(deel)taken eventueel uit het takenpakket gehaald kunnen worden.
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Het college stemt in met het raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening BaarleNassau 2021 en biedt het aan aan de gemeenteraad voor besluitvorming.
Beleidskader inburgering
Het college stemt in met het beleidskader inburgering en stelt de gemeenteraad voor om dit vast te
stellen. Hierin staat hoe de gemeente uitvoering wil geven aan de nieuwe Wet inburgering.

