PERSPECTIEFNOTA 2020 GEMEENTE BAARLE-NASSAU
‘Duurzaam investeren in woonkernen en buitengebied’

Plannen voor het centrum van Baarle
Wethouder Hans van Tilborg: “We zitten in een afrondende fase met BaarleHertog over een gezamenlijk gemeentelijk mobiliteitsplan. Na de zomervakantie
presenteren we het plan. Daarna volgt
de inspraak en in november/december
2019 de besluitvorming. Voor het gezamenlijk opstellen van een centrumvisie
voor de inrichting van de publieke ruimte in Baarle zijn we nog in gesprek met
Baarle-Hertog”.

Sportakkoord Baarle-Nassau: alle inwoners
in beweging
We vinden het belangrijk dat onze inwoners gezond blijven. 1 juli is de aftrap
voor een lokaal sportakkoord. Hoe zorgen
we dat mensen meer gaan sporten en
bewegen? We gaan om tafel met sportaanbieders en andere betrokken partijen
in onze gemeente. Het doel: een lokaal

sportakkoord aan het einde van dit jaar.
Hockeyveld
Wethouder Nico Sommen: “Ik verwacht
dat we uiterlijk maart 2020 kunnen starten met de aanleg. De voorbereidingen
lopen voorspoedig.”

Van links naar rechts: wethouder Nico Sommen, wethouder Hans van Tilborg, burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf en gemeentesecretaris Hans Slagboom.
De gemeenteraad van Baarle-Nassau
heeft deze week de Perspectiefnota 2020
vastgesteld. De nota geeft een eerste financiële doorkijk naar de jaren 2020 tot
2023.
Wethouder van financiën Hans van
Tilborg: “Duurzaam investeren in de
woonkernen en in het buitengebied
staat centraal de komende jaren. BaarleNassau is een financieel gezonde gemeente met goede reserves. De uitdaging
is om te zorgen dat dat in de toekomst
zo blijft. En te zorgen voor een meerjarig
sluitende begroting.”

Inkomsten en uitgaven in balans brengen
De komende jaren stijgen de uitgaven.
Dat komt bijvoorbeeld door gewijzigde
wetgeving, de ontwikkeling van de ABGorganisatie en stijgende uitgaven in de
Wmo en jeugdzorg. “Voor 2020 verwachten we op basis van de perspectiefnota
een sluitende begroting te kunnen presenteren. Voor de jaren erna is de uitdaging de inkomsten en uitgaven meer in
balans te brengen. Daarbij vragen we de
gemeenteraad om aan te geven wat de
belangrijkste kerntaken zijn van de gemeente Baarle-Nassau” aldus wethouder
Hans van Tilborg.

Wat is een perspectiefnota?
Met de perspectiefnota kijkt de gemeente
vooruit. Waar willen we de komende 4
jaar naar toe werken? Wat komt er op ons
af? En hoe zit het met de financiën? Het
college verkent de komende tijd welke
keuzes de gemeente nog moet maken
voor de begroting in oktober. In de begroting staat vervolgens precies hoe we
dat gaan doen en hoeveel het kost.
Op deze pagina leest u in het kort over de
belangrijkste plannen en onderwerpen in
de perspectiefnota. Wilt u de hele perspectiefnota lezen? Kijk dan op
www.baarle-nassau.nl/perspectiefnota.

Samen aan de slag voor een duurzaam Baarle
Duurzaamheid is de komende jaren een
belangrijk thema. Het klimaat verandert:
hogere temperaturen, hevige hoosbuien
en droge zomers. Hoe zorgen we ervoor
dat onze gemeente hier klaar voor is?
Voor Baarle-Nassau bedachten we dat
samen met betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.
Het resultaat: een duurzaamheidsvisie
met een stevige ambitie en een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

“Niet alleen vanwege onze enclavesituatie, maar ook omdat Baarle-Nassau aan
maar liefst 5 Belgische buurgemeenten
grenst, is grensoverschrijdende samenwerking voor ons een topprioriteit!”
vertelt Burgemeester Marjon De HoonVeelenturf. “Daarom versterken we op
diverse manieren onze internationale
bestuurskracht.”
We werken bijvoorbeeld aan het versterken van onze samenwerking met
Baarle-Hertog middels een doorontwikkeling van het GOB (Gemeenschappelijk
Orgaan Baarle) naar een BGTS (Benelux

Ontwikkeling dorpen en buitengebied: uitgaan van wat kan
het buitengebied. Binnen de dorpen en
in het buitengebied zijn globaal gebieden aangegeven waarbinnen andere
doelen worden gesteld. Hiermee kunnen
we, waar nodig, gerichter sturen op bepaalde delen van het grondgebied of juist
meer ruimte bieden. We kiezen voor een

omgevingsvisie die uitnodigend is en tegelijkertijd duidelijk is over wat waar kan.
Dit betekent dat we uitgaan van wat kan.
Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen zelf met, hopelijk duurzame, plannen
en/of ideeën naar de gemeente komen.”

Behandeling perspectiefnota: wat vinden de politieke partijen?
Op 3 juli 2019 behandelde de gemeenteraad de perspectiefnota. De politieke
partijen gaven hun reactie op de perspectiefnota 2019.

De gemeenten Baarle-Nassau en BaarleHertog willen het nieuwe CCB huisvesten
op een andere locatie dan de huidige. De
investering hiervoor is opgenomen in de
begroting. Wethouder Nico Sommen: “De
planning nu is dat we in 2022 starten met
de bouw van het nieuwe culturele centrum. Het nieuwe CCB zou dan in 2023
klaar zijn. Verder vinden we het belangrijk dat de karakteristieke delen van het
huidige gebouw behouden blijven bij herontwikkeling van de locatie waar het CCB
nu gehuisvest is.” Wethouder Sommen

verwacht dat nog dit jaar een besluit genomen kan worden over de locatie en het
verwerven van grond.

Internationale samenwerking

“De visie is vooral een uitnodiging om
samen te werken aan een duurzame toekomst voor Baarle. Waarin onze energie
voor iedereen haalbaar en betaalbaar is
en komt van duurzame, lokale bronnen.
Waarin we duurzaam omgaan met onze
grondstoffen en voedsel. Waarin we voorbereid zijn op de gevolgen van extremer
weer. En waarin we zuinig zijn op onze natuur en waar het kan een bijdrage leveren
aan biodiversiteit in onze gemeente” vertelt wethouder Nico Sommen. “Als aftrap
zijn we gestart met een energieloket voor
Baarle-Nassau gestart. Hier kunnen inwoners, bedrijven en andere instellingen
terecht voor gratis en objectief advies.
Bijvoorbeeld over dakisolatie, zonnepanelen, subsidies of gasloos wonen.”

Ook voor de dorpen en het buitengebied
zet de gemeente in op een duurzame ontwikkeling. De basis hiervoor leggen we
vast in een omgevingsvisie. Wethouder
Hans van Tilborg: “De omgevingsvisie
is de kijk die de gemeente heeft op de
ruimtelijke toekomst van de dorpen en

Een nieuw Cultureel Centrum Baarle (CCB)

Op de pagina hiernaast leest u hun
reacties. Het college gebruikt de
Perspectiefnota en de reacties van de
politieke partijen om de begroting voor

2019 voor te bereiden. De gemeenteraad behandelt de begroting in de vergadering van november.

Groepering voor Territoriale Samenwerking). Dit is een nieuwe stap op weg
naar een gezamenlijk bestuur op maat
voor de enclavesituatie. De oprichting
van een rechtspersoon biedt nieuwe
mogelijkheden om de samenwerking te
versterken en brengt ons dichter bij de
Europese gemeente die we uiteindelijk
willen zijn.
Daarnaast verkennen we met onze veiligheidspartners, waaronder de politie, in
internationale proeftuinen hoe we ondermijnende criminaliteit nog beter kunnen
bestrijden.

BAARLE!
De begroting voor 2020 is sluitend, het
meerjarenperspectief niet. Dat is zorgwekkend! Jeugdzorg en de kosten van
de ABG organisatie zijn daar debet aan.
De zienswijze van de coalitiepartijen
BAARLE! en KP’98 hebben de financiële
schade enigszins beperkt. We hopen en
vertrouwen er op dat het bestuur van de
ABG organisatie deze zorg deelt.
We zullen de komende jaren moeten bezuinigen, om de jaren na 2020 sluitend
te krijgen.
Fractie BAARLE! is positief over te ontwikkelingen omtrent de BGTS (rechtspersoon van Baarle-Nassau en Hertog
samen). De samenwerking wordt daarmee bekrachtigd en geborgd alsook onze
zelfstandigheid.
De zelfstandigheid binnen de ABG organisatie is een absolute voorwaarde om de
ambtelijke fusie voort te zetten.
Het bestemmingsplan buitengebied en
de problematiek met de Vrijkomende
Agrarische Bedrijfsbebouwing wordt ABG
breed aangepakt. Wat fractie BAARLE! betreft moet er voldoende ruimte blijven
voor maatwerk.
Duurzaamheid is de komende jaren een
hot item. We hebben tot 2050 de tijd. Er
zijn nieuwe technologische ontwikkelingen. De energietransitie moet getemporiseerd gebeuren en haalbaar en betaalbaar zijn voor ons allemaal.
Voor het opstellen van een visie hoe om
te gaan met initiatieven in het buitengebied, zoals windmolens, zonneparken etc.
is wel snelheid geboden, want de markt is
zich al aan het verkennen.
Het omgekeerd afval inzamelen met ondergrondse containers is stopgezet, wij als
fractie BAARLE! zijn daar heel blij mee.
Er was extreem weinig draagvlak voor die
manier van inzamelen. Er wordt gekeken
om het gezamenlijk met Baarle-Hertog op
te laten halen.
Bij de toewijzing van woningen van
Leystromen gaat het nodige mis. Wij
vragen het college haar invloed aan te
wenden.
Voorlopig zijn er voldoende bouwlocaties,
echter omdat procedures erg lang kunnen duren willen we kijken naar nieuwe
locaties.
We zijn de meest complexe en kleinste
gemeente van Brabant en hebben uitstekende voorzieningen. Het is hier goed
toeven.

REACTIES POLITIEKE PARTIJEN BAARLE-NASSAU

Keerpunt ‘98

CDA

Fractie Ulicoten

Vooruitstrevende
Partij Baarle

Wederom presenteert het college een
perspectiefnota met weinig ambitie.

De perspectiefnota 2020 omvat voor een
groot deel de doorrekening van de financiële gevolgen van eerder vastgesteld beleid voor de komende jaren.

De VPB in de oppositie. Eén raadslid om
de boel wakker te houden, gelukkig in de
commissies gesteund door oude rotten
en jonge aanwinsten. De VPB is kritisch
maar constructief en staat open voor
goede ideeën. Wij blijven onze doelen
nastreven voor een sociaal, groen en actief Baarle-Nassau! Doet u mee?

Spijkers met koppen slaan!
Het college is een jaar keihard aan het
werk om het coalitieprogramma tussen
Keerpunt ’98 en BAARLE! uit te voeren.
Uit de plannen die in de perspectiefnota
staan blijkt dat het college ook de komende tijd flink vaart blijft maken met
de uitvoering daarvan. De belangrijkste
plannen op een rijtje:
Met het college van Baarle-Hertog is intensief contact om de plannen van het
college van Baarle-Nassau te bespreken.
De intentie is uitgesproken om per 1 januari 2020 een BGTS (Benelux Groepering
voor Territoriale Samenwerking) te starten. Dit is een internationale vereniging
van gemeenten, waardoor beide Baarles
samen beslissingen nemen.
De plannen voor nieuwbouw van het
Cultureel Centrum zijn verder uitgewerkt.
In 2021 wordt gestart met de bouw van
een nieuwe huiskamer voor de Baarlese
gemeenschap. Met het college van
Baarle-Hertog is afgesproken het karakteristieke deel van het huidige gebouw te
behouden.
Nu de randweg voltooid is, wordt het tijd
om een totaalplan te maken voor het
centrum. Dit moet leiden tot een groener en levendiger centrum waar ruimte
blijft voor auto’s maar ook meer ruimte
én veiligheid komt voor voetgangers en
fietsers.
De duurzaamheidsvisie is vastgesteld.
Waar jaren over werd gepraat is nu gerealiseerd. Het doel van deze duurzaamheidsvisie is bewustwording stimuleren
en initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen voor energie en klimaat.
De plannen over een nieuw Janshove
zijn in een ver stadium, nog deze raadsperiode gaat de eerste spreekwoordelijke
schop de grond in.

We moeten onze financiën scherp in de
gaten houden, de realisatie van een hockeyveld en de bouw van een nieuw CCB
vragen om flinke investeringen. Een andere grote investering is het aanleggen van
het oostelijk parkeerterrein. Hiervan is de
noodzaak niet aangetoond. Niet aanleggen heeft onze voorkeur. Dat levert een
forse besparing op.
Een goed functionerende ABG organisatie
is de beste garantie op bestuurlijke zelfstandigheid van Baarle-Nassau. Lasten
komen voor de baten, we mogen de medewerkers niet in de steek laten! Het CDA
blijft voorstander van een onafhankelijke
Algemeen directeur die samen met zijn
domeinmanagers de ABG-organisatie
aanstuurt.

Met dure investeringen op het verlanglijstje, zoals een nieuw CCB, een hockeyveld en de herinrichting van het centrum
gaan de uitgaven ruimschoots de inkomsten overtreffen.
Nu al doet het college een greep uit
de algemene middelen van ongeveer
€600.000.
Met andere woorden, de ambities moeten naar beneden worden bijgesteld.
Fractie Ulicoten is er voorstander van
om de herinrichting van het centrum,
inclusief de oostelijke parkeerplaats te
temporiseren.

Met de oprichting van een BGTS met
Baarle-Hertog gaan we het unieke karakter van onze Gemeente verder vorm
geven.

Voor afvalinzameling wil het college
samen met Hertog in zee gaan met het
Belgische IOK. Het IOK is groot voorstander van ondergronds inzamelen.

Volgens de VANG-doelstelling moet er in
2020 sprake zijn van 75% afvalscheiding
en 100 kg restafval. Hoe denkt het college
dit te halen?

De kosten voor de ambtelijke samenwerking vallen ronduit tegen, maar verdere investeringen in de kwaliteit van de
dienstverlening zijn onontkoombaar.

Het college toont weinig daadkracht op
het gebied van verkeer. Wij noemen de
volgende aandachtspunten.
• Verkeersproblematiek in Castelre.
• Onderhoud van zandwegen en
fietspaden.
• Het centrum “rollatorproof” maken.
• Hoe moet het verkeer van de rondweg
naar Ulicoten of Castelre? Opknappen
en herinrichten van de Goorweg is dé
oplossing.

Het college heeft een brainstormsessie
gehouden, en concludeert dat er nog
voldoende bouwlocaties beschikbaar
zijn voor de komende jaren. Ervaringen
uit het verleden tonen aan dat veel bouwprojecten een erg lange doorlooptijd kennen. Fractie Ulicoten pleit ervoor om nu
een actieve grondpolitiek te starten in
Baarle-Nassau en Ulicoten.

Het openbaar groen moet een mooie uitstraling hebben maar onderhoudsvriendelijk zijn, dit vraagt om de juiste keuzes.

Kortom: er worden spijkers met koppen
geslagen! Voor Keerpunt ’98 is het van belang de vaart erin te houden, maar ook
om in gesprek te blijven met alle inwoners
van onze gemeente. Zo maken we samen
beleid met draagvlak!

Het recent ingediende initiatiefvoorstel
“meergeneratiewonen” van de CDAfractie biedt dé oplossing voor mantelzorg. Het definitieve voorstel vanuit de
ABG moet zo snel mogelijk gepresenteerd
worden.

Als het aan ons ligt, blijft Baarle-Nassau
de bloeiende, groeiende gemeente waar
het goed leven, wonen en werken is.

Het CDA hecht erg aan het mantelzorgcompliment.
In het op te stellen bestemmingsplan
buitengebied moeten wonen, werken,
recreëren en natuur een plaats krijgen.
We moeten er voor waken dat e.e.a. elkaar niet in de weg loopt.
Het CDA wil als laatste een oproep doen
aan het college, DURF KEUZES TE MAKEN!

Baarle-Nassau is nu nog een financieel
gezonde gemeente, maar met het huidige uitgavenpatroon is niet alles meer
mogelijk wat we wensen.

Nu de perspectiefnota 2020: wat legt de
coalitie ons voor? Veel visies, plannen en
ambities, maar de VPB fractie blijft met
vragen zitten als het gaat om de praktische uitvoerbaarheid hiervan: #hoedan?

Een stopgezet afvalinzamelingsysteem
-> Check
Meer dan € 150.000 weggegooid! Maar
waar is de oplossing? Is uw mening voor
een nieuw systeem al opgehaald? Hoe
realiseren we de duurzaamheidsdoelstellingen van <100kg restafval in 2020 en
<30kg in 2025? De gevolgen voor uw portemonnee van het eventueel gezamenlijk
inzamelen met Hertog? #hoedan?

Een ambitieuze duurzaamheidsvisie!
-> Check
Geld in deze nota voor communicatie,
wat zeker belangrijk is! Maar verdere
stimulans? En hoe zorgen we ervoor dat
iedereen dit kan betalen? De inpassing in
het ruimtelijk beleid is ieder geval karig!
#hoedan?
Gemeentelijk Mobiliteitsplan -> Check
Witte rook boven het gemeentehuis:
overeenstemming over een verkeerscirculatieplan. Maar waar is uw mening? Is
deze geïnventariseerd vóórdat de plannen werden gesmeed en uit onderhandeld? Hoeveel bijstelling is überhaupt nog
mogelijk door inspraak van burgers, wijk
of ondernemers? #hoedan?

De randweg bijna gereed -> Check
Maar een centrumplan of masterplan?
Hoe gaan we onze inwoners en ondernemers, na vertrek van het vrachtverkeer,
een aantrekkelijk verblijfsgebied en een
fiets- en wandelveilig centrum geven?
#hoedan?

Geen belasting verhoging -> Check
Maar wel een dreigend begrotingstekort. 2019 wordt met verlies afgesloten
en ook voor 2021&2022 tonnen negatief.
Hiervoor worden de algemene reserves
opgesnoept. Bezuinigingen zijn aangekondigd: een budgetaanscherping op zorg.
Hebben alle inwoners straks nog toegang
tot laagdrempelige zorg? Zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten blijven
dragen? Of wordt het sociaal domein het
kind van de rekening? #hoedan?

