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 30
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.

Gemeente wisselt verantwoord en veilig gegevens uit
Suwinet is een digitale infrastructuur waarmee UWV, Sociale Verzekeringsbank en gemeenten
gegevens met elkaar uitwisselen die nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke taken. Aan het
gebruik van Suwinet is als voorwaarde verbonden dat gebruikers jaarlijks een audit doen. Over de
audit heeft het college een verklaring vastgesteld. Hierin staat dat het gebruik over 2020 is
beoordeeld als verantwoord en veilig.
Beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen regio Breda
De gemeente Baarle-Nassau wil de regionale samenwerking rondom beschermd wonen vanaf 2022
organiseren in Hart van Brabant. Wel committeert het college zich voor 2021 aan het regionale
beleidskader 2021 -2025 van de regio Breda en eerder gemaakte samenwerkingsafspraken. Het
college legt het beleidskader ter informatie voor aan de gemeenteraad.
Nota verbonden partijen
De West-Brabantse gemeenten hebben afspraken gemaakt over de aansturing van verbonden
partijen in een gezamenlijke nota. Deze nota is afgelopen jaar geëvalueerd en het college stelt de
gemeenteraad voor om deze evaluatie te onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen.
Tussenstand gemeentelijke taakstelling huisvesting vergunninghouders 2e helft 2020
Het college besluit een memo over de tussenstand van de gemeentelijke taakstelling huisvesting
vergunninghouders 2e helft 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad. In deze periode is de
taakstelling wel behaald, maar er is sprake van een achterstand uit het verleden. Daarom besluit het
college vanaf het 2e kwartaal van 2021 naar alternatieve woonvoorzieningen te zoeken naast de
reguliere woonmogelijkheden voor statushouders.
Presentatie inspraakavonden masterplan centrum
Het college neemt kennis van de plannen en schetsen voor het masterplan centrum die de gemeente
op 7 en 8 april presenteert tijdens inspraakavonden aan ondernemers, maatschappelijke organisaties
en inwoners.

