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 29
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.

Jaarverantwoording kinderopvang 2020
Het college stelt de jaarverantwoording kinderopvang 2020 vast en besluit de gemeenteraad
hierover te informeren. Het verslag beschrijft hoe de gemeente het afgelopen jaar heeft toegezien
op de kwaliteit van kinderopvang. Conform de wet op de Kinderopvang dient het college deze
jaarverantwoording in bij de Inspectie van het onderwijs.
Ondertekening convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet
Het college stemt in het ondertekenen van het convenant implementatie Wet wijziging
woonplaatsbeginsel Jeugdwet.
Gemeente doet mee aan experiment digitaal aanvragen rijbewijs
Het college stemt in met deelname aan het experiment Digitaal Aanvragen Rijbewijs. Het experiment
start op 1 november 2021 en biedt inwoners de mogelijkheid een rijbewijs online aan te vragen via
een erkende fotograaf. Na verwerking door RDW kunnen inwoners het nieuwe rijbewijs dan ophalen
in het gemeentehuis. De mogelijkheid om het rijbewijs aan de gemeentebalie aan te vragen blijft
bestaan.
Algemene ledenvergadering Vereniging Brabantse Gemeenten
Als lid van de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) ontving het college een uitnodiging
om deel te nemen aan een schriftelijke Algemene Ledenvergadering (ALV). Het college stemt in met
de voorstellen en stelt het bestuur van de VBG daarvan op de hoogte.
Verlening regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
In navolging van het kabinet besluit het college de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK) te verlengen tot 1 oktober 2021. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de
coronacrisis kampen met een terugval in hun inkomen en daardoor niet meer kunnen voldoen aan
hun financiële verplichtingen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.
Deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit 3 (CmK3) Brabant 2021-202
Het college besluit om net als de afgelopen 4 jaar deel te nemen aan de regeling CmK3
(Cultuureducatie met Kwaliteit) Brabant 2021-2024. Deze Brabantse aanpak voor cultuureducatie is
gericht op het verdiepen, vernieuwen en professionaliseren van cultuureducatie in het onderwijs.

