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 6
juli 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.

Instemming plan van aanpak laaggeletterdheid
Het college stemt in met de uitvoering van het plan van aanpak laaggeletterdheid om de doelgroep
te kunnen vinden en te ondersteunen in het versterken van hun basisvaardigheden. Dit plan sluit
aan op het regionale beleid ‘Samen begrijpen we elkaar 2020-2024’.
Vaststelling wijzigingsplan Hoogstratensebaan in Castelré
Een initiatiefnemer diende een wijzigingsplan in om de bestemming aan de Hoogstratensebaan in
Castelré te wijzigen van ‘agrarisch - agrarisch bedrijf’ naar ‘wonen’. Nadat het ontwerpplan zes
weken ter inzage lag, besluit het college het plan ongewijzigd vast te stellen.
Akkoord met realisatie apartementencomplex Roosakkerstraat
Op de Roosakkerstraat 9 en 11 wil een initiatiefnemer de huidige woningen slopen om hiervoor in de
plaats een complex met 6 appartementen te realiseren. Het college verleent hier in principe
medewerking aan, mits de initiatiefnemer voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Handhaving op illegale opstal Grens in Baarle-Nassau
Het college gaat handhavend optreden tegen de aanwezigheid van een illegaal gebouwde opstal aan
Grens in Baarle-Nassau.
Instemming wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB
Het college stemt in met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Kwijtschelding gemeentelijke vorderingen gedupeerden toeslagenaffaire
Het college besluit om de gemeentelijke vorderingen kwijt te schelden van ouders die gedupeerd zijn
door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag. Het gaat om ouders die recht hebben op het
forfaitaire bedrag van € 30.000. Met dit besluit loopt het college vooruit op de inwerkingtreding van
de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

