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 9
maart 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.
Benoeming leden stembureaus Tweede Kamer verkiezingen
Voor de stembureaus voor de Tweede Kamer verkiezingen benoemt het college de leden en
eventuele plaatsvervangers.
Vaststelling beleidsregels uitvoering regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Het college stelt de beleidsregels vast die nodig zijn om de regeling Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK) uit te kunnen voeren. Deze regeling is bedoeld voor huishoudens die
door corona te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen,
en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet
of onvoldoende soelaas bieden. De beleidsregels gelden voor de periode 1 januari 2021 tot 1
augustus 2021.
College laat toekomstige behoefte wonen met zorg in kaart brengen
Om te kunnen bepalen welke woonzorgvoorzieningen in de toekomst nodig en passend zijn, geeft
het college opdracht om een behoefteanalyse uit te voeren en een integraal afwegingskader te
ontwikkelen. Steeds meer inwoners hebben namelijk behoefte aan een woonvorm waar passende
hulp en zorg beschikbaar zijn. Het college stemt in met het uitvoeren van een
woningbehoefteonderzoek.
Besluit bezwaarschrift
Het college besluit een bezwaarschrift over een communicatiemaatregel niet-ontvankelijk te
verklaren.
Instelling rijverbod vrachtverkeer kern Baarle-Nassau
Ondanks de aanleg van de nieuwe randweg blijft er sprake van ongewenst, doorgaand vrachtverkeer
door de kern van Baarle. Om vrachtverkeer in het centrum van Baarle-Nassau te weren, stelt het
college een inrijverbod in, uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer voor de kern van BaarleNassau.
Wijzigen Regeling gemeentelijk noodfonds COVID-19
Het college scherpt verschillende artikelen in de Regeling gemeentelijk noodfonds COVID-19 aan.
Onder ander het artikel over de vestiging van de ondernemer en zijn onderneming. Bij de
voorbereiding van de regeling (voorjaar 2020) was onduidelijk welke maatregelen het Rijk zou treffen
om financiële nood bij ondernemers te ondervangen. Het college bedoelde de regeling echter slechts
echt bedoeld als achtervang en dat in de artikelen niet altijd even duidelijk.

Gewijzigde gebruikersovereenkomsten Gloria UC en HC
Het college stemt in met de gewijzigde overeenkomsten voor Gloria UC en HC Baarle voor het
gebruik van de velden op sportpark Boschoven in Baarle-Nassau

