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
18 mei 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.

Jaarstukken 2020, conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 ABG-organisatie
Het bestuur van de ABG-organisatie stelde op 4 mei de jaarstukken 2020, de conceptbegroting 2022
en meerjarenbegroting 2023-2025 van de ABG-organisatie vast. Het college stelt de gemeenteraad
voor de jaarstukken voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijzen bij het ABG-bestuur
kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2022.
Jaarstukken 2020, de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veiligheidsregio
De gemeente Baarle-Nassau is onderdeel van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
(VRMWB). Daarom nam het college kennis van haar jaarrekening 2020, de begrotingswijziging 2021
en de begroting 2022. Het college stelt de raad voor de stukken ter kennisgeving aan te nemen en
geen zienswijze in te dienen.
Jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 Regio West-Brabant
Het college vraagt de gemeenteraad om kennis te nemen van het jaarverslag en de voorlopige
jaarrekening 2020 van Regio West-Brabant (RWB). Ook stelt het voor om op de ontwerpbegroting
2022 geen zienswijze in te dienen.
Jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de GGD West-Brabant
Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van GGD West
Brabant en geen zienswijze in te dienen op haar ontwerpbegroting 2022.
Krediet nieuwbouw Cultuur Centrum Baarle
Op basis van het op 10 december 2020 vastgestelde bestuursakkoord tussen Baarle-Nassau en
Baarle-Hertog stemde de raad in met het realiseren van nieuwbouw voor het Cultuur Centrum Baarle
aan de Loswal. Om dit project te kunnen bekostigen vraagt het college de raad om hiervoor €
5.160.000,00 beschikbaar te stellen.

