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.

Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten Regio West-Brabant
Het college gaat akkoord met het regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten Regio West-Brabant en
besluit dit voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook wil B&W dit kader gebruiken voor toekomstig
beleid. Hiermee zetten gemeenten in de regio gezamenlijk stappen om de omstandigheden voor
arbeidsmigranten te verbeteren. Het gaat hierbij om huisvesting, werken en leren en welzijn.
ABG-brede inkoop re-integratiedienstverlening
Het college besluit om de re-integratiedienstverlening voor de uitvoering van de Participatiewet in
ABG-verband gezamenlijk in te kopen.
Projectplan Omgevingsvisie
Het college stemt in met de aanpak zoals vastgelegd in het projectplan Omgevingsvisie. Wanneer de
Omgevingswet in werking treedt, moet de gemeente een omgevingsvisie vaststellen die voldoet aan
de wettelijke eisen. De omgevingsvisie geeft strategische hoofdkeuzen van beleid weer voor de
fysieke leefomgeving voor de lange termijn.
Restauratie beeld De Harende Boer.
Het college stemt in met de restauratie in brons van het beeld De Harende Boer in Ulicoten. De
kosten hiervoor worden gedekt uit de reserve van het ‘Kunstfonds’. Het college besluit het eigendom
van het beeld overnemen van de Ulicotense gemeenschap en zorg te dragen voor het beheer. In
samenspraak met de Dorpsraad Ulicoten maakt de gemeente een afspraak over het schoonhouden
en verzorgen van het beeld en de sokkel.
Verlening vergunning plattelandswoning aan de Kievit In Baarle-Nassau
Het college besluit een definitieve omgevingsvergunning te verlenen aan een initiatiefnemer die zijn
perceel aan de Kievit in Baarle-Nassau wil wijzigen van ´bedrijfswoning´ naar ´plattelandswoning´.
Ontwerpvergunning lag zes weken ter inzage waarop 1 zienswijze is ingediend. De argumenten in
deze zienswijze zijn gemotiveerd weerlegd in een nota van zienswijzen.
Jaarrekening Academie Muziek en Woord de Noorderkempen
Het college neemt kennis van de jaarrekening van de Academie voor Muziek en Woord de
NoorderKempen op 21 juni 2021 en besluit ze voor te leggen aan de raad.

Perspectiefnota 2022
Het college stelt de Perspectiefnota 2022 vast en besluit deze voor te leggen aan de gemeenteraad.
Hierin staat het geactualiseerde financiële meerjarenperspectief voor de periode 2022-2025. Tevens
zijn per programma de belangrijkste wensen, nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen en mogelijke
besparingen voor de periode 2022-2025 in beeld gebracht.
Eerste Tussentijdse rapportage (Turap) 2021
Het college stelt de 1e Turap 2021 vast en legt deze voor aan de gemeenteraad. Deze rapportage
geeft de financiële stand van zaken weer over de periode januari tot en met april 2021. Daarnaast
stelt het college voor de begroting 2021 te wijzigen op basis van de geconstateerde financiële
afwijkingen.
Afwijking inkoopbeleid voor inzameling en verwerking van luierafval
Voor de inzameling en verwerking van luierafval besluit het college af te wijken van het
gemeentelijke inkoopbeleid. Normaal moeten diensten met een opdrachtwaarde tussen de € 25.000
en € 125.000 meervoudig onderhands worden aanbesteed. Omdat Nederland maar één
verwerkingsinstallatie kent die luiers kan recyclen, is dat nu niet aan de orde.

