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 15
juni 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.

Last onder dwangsom op Huisvennen wegens bouwen in strijd met bestemmingsplan
Het college besluit een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van een perceel aan de
Huisvennen in Baarle-Nassau. Hier zijn, in strijd met het bestemmingsplan, een verblijfsunit en
zeecontainer geplaatst.
Besluitvorming rondom lokale woonzorginitiatieven
Vooruitlopend op de ontwikkeling van beleid rondom wonen met zorg neemt het college een aantal
besluiten. Zo wil het in gesprek met de initiatiefnemers van de woonzorginitiatieven gericht op
jongeren / jongvolwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking onderzoeken hoe die
initiatieven zich tot elkaar verhouden en welke kansen er zijn voor samenwerking. Het college neemt
verder een principeverzoek van de Hardelhoeve in behandeling. Tegen de initiatiefnemers achter de
uitbreiding van de locatie Cruyshof kan het college vooruitlopend op het woonzorgbeleid nog geen
standpunt innemen. Tot slot besluit het college om beleid rondom wonen met zorg niet lokaal, maar
samen met regiogemeenten te ontwikkelen.
Vaststelling lokaal preventieakkoord volksgezondheid
In navolging van het in 2018 afgesloten landelijk preventieakkoord volksgezondheid besluit het
college om een lokaal preventieakkoord af te sluiten, inclusief activiteitenplan. We stellen dit plan op
samen met het maatschappelijk middenveld, verenigingen, stichtingen, particulieren maar ook
bedrijven die “iets hebben met volksgezondheid”. Hierin krijgen de drie landelijke pijlers de focus, te
weten: stoppen met roken, het terugdringen van overmatig alcoholgebruik en overgewicht.
Ondertekening achtervangovereenkomst WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)
Het college besluit om op 6 juli 2021 achtervangovereenkomst WSW (Waarborgfonds Sociale
Woningbouw) te ondertekenen en hierover de raad te informeren.

