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 25
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.
Principeverzoek Grens in Baarle-Nassau
Het college besluit een positieve grondhouding in te nemen om een bestemming aan de Grens in
Baarle-Nassau te wijzigen naar ‘wonen’ of naar ‘bedrijf’. Voor zowel de woonbestemming als de
bedrijfsbestemming gelden specifieke randvoorwaarden.
Inzameling huis-aan-huisafval door het Belgische IOK Afvalbeheer
Het college spreekt de voorkeur uit huishoudelijk afval in te laten zamelen door het Belgische IOK
Afvalbeheer. De op te richten ‘BGTS (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking)-Baarle’
maakt dat mogelijk. Dit is een juridische vorm van grensoverschrijdende samenwerking met
rechtspersoonlijkheid. Hiermee ontstaat voor het eerst een Belgisch-Nederlandse afvalinzameling.
Beslissing bezwaarschriften tegen kap bomen Generaal Maczeklaan
Op 8 december 2020 is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 26 bomen aan de
Generaal Maczeklaan, Baroniestraat en Nassaulaan in Baarle-Nassau. Tegen het kappen van 8 van
deze bomen maakten omwonenden bezwaar. Het college verklaart bezwaarmakers ontvankelijk in
hun bezwaren, maar niet gegrond voor wat betreft het kappen van de zomereik op de kruising van
Generaal Maczeklaan met de Baroniestraat.
Definitieve jaarstukken 2020
Het college besluit de jaarstukken 2020 vast te stellen en voor te leggen aan de raad ter
besluitvorming in haar vergadering van 30 juni 2021.
Principeverzoek Maaijkant in Ulicoten
Het college verleent in principe geen medewerking aan het verzoek om het voormalige agrarische
bedrijf aan de Maaijkant in Ulicoten te bestemmen voor 2 wooneenheden op grond van in het
verleden verleende bouwvergunningen. Wel werkt het college mee aan het verzoek om deze woning
te splitsen op grond van cultuurhistorische waarden, mits hier daadwerkelijk sprake van is.
Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Regionaal Bureau Leren West-Brabant
Het college stelt de gemeenteraad voor kennis te nemen van het jaarverslag en de voorlopige
jaarrekening 2020 van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant en geen zienswijze in te dienen.
Inzet Fair Care als instrument voor kwaliteit- en kostenbeheersing Hulp bij het Huishouden
Het college besluit een tweejarig contract te sluiten met Horizon Internet Technologies voor het
gebruik van Fair Care. Met de techniek van Fair Care kan de gemeente achterhalen dat de zorg
daadwerkelijk geleverd wordt en dat inwoners ook goede zorg krijgen.

Jaarstukken 2020 en de begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten
Stortplaatsen
Het college neemt kennis van de concept jaarstukken 2020 en concept begroting 2022 de
Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (GR NGS).
Het college stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen.
Voorstel Masterplan Centrum Baarle
Het college besluit om in te stemmen met het voorstel voor behandeling van het Masterplan
Centrum Baarle in het GOB-plenair van 24 juni 2021. Dit Masterplan is een visie-document voor de
toekomstige inrichting van het centrum van Baarle en de voormalige provinciale wegen van en naar
Baarle.

