Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vergadert iedere week,
meestal op dinsdag. In deze 'B&W-belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten van
6 maart 2018 en geven we er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn
samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld
van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij het cluster
Communicatie 088-3821117.

6 maart 2018
Onderwerp

Besluit

Plan van aanpak Omgevingswet
Het plan van aanpak vaststellen en samen met een
Het college van B&W stelt het plan van aanpak
raadsinformatiebrief doorsturen naar de
Omgevingswet vast.
gemeenteraad.
Beleidsregels Bijzondere bijstand
1. De nieuwe Beleidsregels Bijzondere bijstand
Het college van B&W stelt de nieuwe Beleidsregels
vaststellen.
Bijzondere bijstand vast. De oude beleidsregels
2. De oude beleidsregels intrekken.
worden ingetrokken.
Aanvulling op Nadere regels Sociaal domein 2017:
1. De aanvulling op de Nadere regels Sociaal
Immaterieel cultureel erfgoed + meerjarige
domein 2017: Immaterieel cultureel erfgoed
afspraak stg. Pelicaen
vaststellen.
Bij de behandeling van de subsidieaanvragen 2018
2. Met stg. Pelicaen een 10-jarige
bleek dat er een aanvulling nodig was op de Nadere
subsidieafspraak maken over het onderhoud
regels voor subsidies in het Sociaal domein 2017. De
van de restanten van de schuurkerk.
aanvullingen gaan over activiteiten in het kader van
(behoud van) immaterieel cultureel erfgoed. Het
college van B&W heeft deze aanvulling nu
vastgesteld. Daarnaast heeft het college een 10jarige subsidieafspraak gemaakt met stg. Pelicaen.
Deze afspraak gaat over het onderhouden van de
restanten van de schuurkerk.
Toekomstvisie Bels Lijntje op initiatief van
1. Participeren in het project van Toerisme
Toerisme Provincie Antwerpen
Provincie Antwerpen om een toekomstvisie
In 2017 vierde het Bels Lijntje haar 150e verjaardag.
voor het Bels Lijntje en omstreken op te
Toerisme Provincie Antwerpen heeft het initiatief
stellen.
genomen om een toekomstvisie voor het Bels
2. €1.000 ter beschikking stellen uit het budget
Lijntje en de omgeving op te stellen. Het college van
Bevordering toerisme en recreatie.
B&W besluit deel te nemen aan dit project, door in
3. Instemmen met de
te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst.
samenwerkingsovereenkomst.
Alle gemeenten langs het traject van het Bels Lijntje
nemen deel aan het project. Ook stelt het college
€1.000 ter beschikking voor het project.

