INTERNATIONALE SAMENWERKING  GEMEENTE BAARLE-NASSAU

Grensinfopunt Baarle opent in 2020

Informatiepunt voor wonen, werken, studeren en ondernemen over de grens
De eerste helft van 2020 openen we ons Grensinfopunt Baarle in het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Eind 2019 kregen we hiervoor een structurele subsidie
van het Ministerie van SZW en de provincie Noord-Brabant.
Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf: “Dagelijks ervaren we in Baarle
wat het betekent om in het ene land te
wonen en in het andere land te werken of te studeren. De grenzen lopen
immers kriskras door onze gemeente.
Dat maakt Baarle uniek. Én een logische
plek voor een Grensinfopunt. Het nieuwe Grensinfopunt Baarle versterkt het
netwerk van grensinformatiepunten in
de regio. We delen onze kennis en wisselen ervaringen uit. Zodat we samen
onze inwoners en ondernemers nog
beter kunnen helpen.”

Als u de grens over gaat om te wonen,
werken, studeren of ondernemen in
België of Nederland krijgt u te maken
met regels en verplichtingen in dat
land. Maar het is niet altijd duidelijk
wat dit voor u persoonlijk betekent.
Wat moet u regelen, wat zijn de gevolgen van emigratie of grensarbeid? Hoe
zit het met belastingen, sociale zekerheid en ziektekostenverzekering? Het
Grensinfopunt geeft gratis antwoord
op deze en andere vragen. Het Grensinfopunt is niet alleen voor inwoners en
ondernemers

Unieke gemeente vraagt om innovatieve
internationale samenwerking

Nergens vind je in een gemeente zoveel grenssituaties bij elkaar als in Baarle.
Enclaves, stukjes België omsloten door Nederland en andersom, gezamenlijke
voorzieningen en verenigingen. Dat maakt onze gemeente uniek. En dat vraagt
om innovatieve internationale samenwerking.
Verschillen in wetten, regels en cultuur
Werkgevers en werknemers die grensoverschrijdend werken ervaren verschillen in wetgeving en in cultuur. De
brandweer en politie in Baarle-Nassau
en Baarle-Hertog werken goed samen,
maar worden door verschillen in wetten en bevoegdheden met de nodige
uitdagingen geconfronteerd. Ook de
gemeentebesturen hebben dagelijks te
maken met verschillen in wetten, regels
en bevoegdheden. In Baarle gaan we
hier pragmatisch mee om. We blijven
samen zoeken naar de beste oplossingen.
Samen werken aan internationale bestuurskracht
We willen onze internationale bestuurskracht versterken. Tegen welke problemen lopen we aan en hoe kunnen we
die het beste oplossen? We delen onze
kennis en ervaring, bedenken en testen
nieuwe oplossingen. En we introduceren nieuwe werkmodellen, die als ze
goed werken, gebruikt kunnen worden in de hele Belgisch-Nederlandse
grensregio. Dat kunnen we niet alleen.
Daarom werken we samen met partners in Nederland en België: met inwoners, ondernemers, maatschappelijke
en bestuurlijke partners.

Naast de intensieve samenwerking
met Baarle-Hertog versterken we ook
de relatie met onze andere Belgische
buurgemeenten Ravels, Turnhout,
Merksplas en Hoogstraten. En zijn we
ambtelijk en bestuurlijk vertegenwoordigd in verschillende grensoverschrijdende overleggen.
Wat hebben we gedaan in 2019?
• Sinds 1998 werken de gemeentebesturen van Baarle-Nassau en BaarleHertog samen in het GOB (Gemeenschappelijk Orgaan Baarle). In 2019
werkten we aan de voorbereiding van
de verandering van het GOB in een
BGTS (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking)
• We ondertekenden een convenant
waarmee de samenwerking van het
internationale brandweerkorps Baarle
een nieuwe fase in ging.
• We organiseerden een werksessie
grensoverschrijdende samenwerking
met veiligheidspartners.
• We werkten met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan een grensoverschrijdende risicokaart.
• We versterkten de samenwerking
met de opleiding Bestuurskunde van
Avans. Bijvoorbeeld door het geven
van een gastcollege in december 2019.

Incidenten houden zich niet
aan de landsgrenzen

Belangen gemeenten laten horen in Brussel

Koerskaart Grensoverschrijdend samenwerken

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf is benoemd als lid van de VNG commissie Europa en Internationaal en als lid van het Comité van de Regio’s. Vrijdag
17 januari was in Den Haag de introductiebijeenkomst voor de nieuwe leden van
de VNG-commissie.

Een grote brand of incident houdt zich
niet aan de landsgrenzen. Dat betekent
dat gemeenten en veiligheidspartners
aan beide zijden van de landsgrens
goed samen moeten werken.
Op 31 oktober 2019 organiseerden
we een werksessie met Belgische en
Nederlandse veiligheidspartners, zo-

als de politie, brandweer en de omgevingsdienst. Met twee voorbeelden uit
de praktijk testten we de ‘KoersKaart
Grensoverschrijdend Samenwerken’:
een instrument dat we maakten om
knelpunten in samenwerking te analyseren. En om goede vervolgafspraken
te maken.

Burgemeester Baarle-Nassau lid Comité van de Regio’s

Op de agenda stond onder andere het
nieuwe programma van de Europese
Commissie en de Europese agenda van
de VNG. Op Europees niveau staan we
aan het begin van twee grote opgaven:
ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de Green Deal. De nieuwe
Europese Commissie heeft na haar start
in december de eerste wetsvoorstellen
en initiatieven hierover al gepresenteerd. Deze zullen het komende jaar
in het Comité van de Regio’s worden
besproken. In februari vergaderen de
nieuwe leden van het Comité van de
Regio’s voor het eerst in Brussel. In het
Comité van de Regio’s zitten twaalf Nederlandse gemeentelijke leden, voor

een periode van vijf jaar. Ze vertegenwoordigen de belangen van Nederlandse gemeenten in de Europese Unie.
Marjon de Hoon-Veelenturf: ”Het is
bijzonder dat ik als burgemeester van
een kleine gemeente als Baarle-Nassau
deel mag nemen aan het Comité van de
Regio’s. Driekwart van de EU-wetgeving
wordt decentraal uitgevoerd, bijvoorbeeld door gemeenten. Daarom is het
zo belangrijk dat vertegenwoordigers
van lokale overheden betrokken worden bij Europese regelgeving. En dat we
de belangen van gemeenten behartigen
bij de totstandkoming van die wet- en
regelgeving.

Wat gaan we onder andere doen
in 2020?
• We zetten de acties uit 2019 voort.
• We openen Grensinfopunt Baarle.
• We ontvangen de colleges van Ravels,
Turnhout, Merksplas en Hoogstraten
voor een werkbezoek.
• We leveren de grensoverschrijdende
risicokaart op.
• We ontvangen in februari de vaste
Kamercommissie van Binnenlandse
Zaken voor een werkbezoek.
• We streven naar de oprichting van
de BGTS met Baarle-Hertog. Zodat
beide gemeentebesturen bevoegdheden over kunnen dragen naar een
enclaveraad en enclavecollege.
• We bekijken met Avans of we een
stage- en/of afstudeeropdracht kunnen bieden.

Burgemeester
de Hoon-Veelenturf
in dagelijks
bestuur BENEGO
Relaties tussen grensgemeenten versterken, kennis en ervaringen uitwisselen en grensoverschrijdende initiatieven ondersteunen.
Dat doen Baarle-Nassau en de gemeenten langs de Belgisch-Nederlandse
grens al jaren in een gezamenlijk overleg: BENEGO.

Sinds eind 2019 is burgemeester de
Hoon-Veelenturf ook lid van het dagelijks bestuur van dit overleg. Zo kan
Baarle-Nassau mede de koers van dit
overleg bepalen.
We willen bijvoorbeeld met andere
grensgemeenten knelpunten aankaarten bij hogere overheden.

Aandacht voor
grensoverschrijdende
samenwerking
op nationaal niveau

130 studenten Bestuurskunde
bezoeken Baarle
Dat onze gemeente uniek is, weten we
natuurlijk al lang. We delen onze ervaring graag, bijvoorbeeld met onderwijsstellingen. 12 december 2019 waren
maar liefst 130 eerstejaars studenten
Bestuurskunde van Avans Hogeschool
voor de tweede keer bij ons te gast voor
een studieochtend over internationale
samenwerking. U bent ze misschien wel
tegengekomen. De studenten leerden
over de (bestuurlijke) overeenkomsten

• Burgemeester De Hoon-Veelenturf is
benoemd in het Dagelijks Bestuur van
het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO).
• Burgemeester De Hoon-Veelenturf
is benoemd in de VNG-commissie
“Europa & Internationaal” en in het
Comité van de Regio’s.
• We kregen een structurele subsidie
van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en de provincie
Noord-Brabant voor het Grensinfopunt Baarle.
• We ontvingen subsidievan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties voor grensoverschrijdende jeugdsport/-cultuuractiviteiten.

en verschillen tussen Nederland en
België én hoe we dat hier in Baarle oplossen. Na een welkom en korte introductie van onze burgemeester, kregen
ze college van onze gemeentesecretaris
en euroambtenaar. In groepjes deden
ze daarna ook het nodige ‘veldwerk’,
waar ze een filmpje van maakten. In
2020 kijken we samen met Avans naar
mogelijkheden om in Baarle stage- en/
of afstudeeropdrachten aan te bieden.

14 februari 2020 brengt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een bezoek
aan Baarle-Nassau. Ze willen ervaren
wat de lokale kansen en knelpunten zijn
in grensoverschrijdende samenwerking.

Voor Baarle-Nassau een goed moment
om aandacht te vragen voor ondersteuning vanuit het Rijk aan grensregio’s.
Die grensgemeenten in staat stelt zelf
grensknelpunten op te lossen.

Vlaamse buurgemeenten op bezoek in Baarle-Nassau
‘Verbinden en gezamenlijke ambities vast te leggen’
Gemeente Baarle-Nassau werkt zoveel mogelijk actief samen met buurgemeenten
aan de andere kant van de grens. We delen onze kennis over de samenwerking
en nieuwe werkwijzen. Zo kunnen we van elkaar leren en lokale vraagstukken
nog beter oplossen.
In 2019 bezocht het college onze Vlaamse buurgemeenten. In 2020 komen onze
Belgische buurgemeenten op bezoek in
Baarle-Nassau.
Zo ontvangen we in maart het college
van Ravels.

Vorig jaar stonden de bezoeken in het
teken van kennismaking.
Dit jaar wil het college graag een aantal
vervolgafspraken maken over onderwerpen die ons verbinden. Zoals verkeer,

veiligheid, criminaliteit, natuur en milieu, toerisme en recreatie.

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf: “Het zou ontzettend mooi zijn
als we in het belang van onze inwoners
met onze Belgische buurgemeenten
een intentieverklaring kunnen tekenen,
waarin we een aantal gezamenlijke ambities vastleggen.”

