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
27 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.

27 maart 2018
Onderwerp
Locatieonderzoek huisvesting basisonderwijs in
Chaam.
In Chaam komt een nieuwe school. Het college van
B&W laat onderzoeken wat een goede plek voor de
school is. Dit onderzoek kost €16.600. Het college
van B&W vraagt de gemeenteraad om dit geld
beschikbaar te stellen.
Gemeentelijke inkoopvoorwaarden voor IT (GIBIT)
+ addendum en gezamenlijke inkoopvoorwaarden
leveringen en diensten + addendum.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
stelde gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT
(GIBIT) vast. Deze gebruiken we als er ICTproducten en/of -diensten worden gekocht.
De ABG-organisatie en de gemeenten AlphenChaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen gebruiken
nu allemaal nog hun eigen inkoopvoorwaarden voor
leveringen en diensten. De inhoud van de
voorwaarden is bij allemaal hetzelfde. Daarom is er
nu één set inkoopvoorwaarden opgesteld voor de
drie gemeenten en de ABG-organisatie.
Het college van B&W stelt de gemeentelijke
inkoopvoorwaarden (+ aanvulling) en de
gezamenlijke inkoopvoorwaarden voor de ABGorganisatie en de drie afzonderlijke gemeenten (+
aanvulling) vast.

Besluit
1. Instemmen met het Projectplan
Locatieonderzoek huisvesting onderwijs te
Chaam.
2. Instemmen met het raadsvoorstel om een
krediet van €16.600 beschikbaar te stellen
om het locatieonderzoek uit te voeren.
3. Het raadsvoorstel aan de gemeenteraad
aanbieden.
1. De gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT
(GIBIT) (incl. addendum) vaststellen en van
toepassing verklaren.
2. De gezamenlijke inkoopvoorwaarden voor de
ABG-organisatie, gemeente Alphen-Chaam,
gemeente Baarle-Nassau en gemeente Gilze
en Rijen (incl. addendum) vaststellen en
toepassing verklaren.

Uitslag onderzoek vloeren in de gemeente Alphen- Kennisnemen van de uitslag van het onderzoek
Chaam
vloeren in de gemeente Alphen-Chaam.
Vorig jaar stortte bij Eindhoven Airport een
parkeergarage in. Daarna werden de vloeren in de
gemeente Alphen-Chaam onderzocht. In het
rapport van dit onderzoek staat dat er geen risico’s
zijn. Het college van B&W neemt kennis van het
rapport.
Vaststellen richtlijn objectbewegwijzering
De richtlijn objectbewegwijzering vaststellen.
Het college van B&W stelt de richtlijn
objectbewegwijzering vast. Daarin staat welke
objecten in de gemeente Alphen-Chaam een
verwijzingsbordje moeten krijgen. Objecten zijn
gebouwen, terreinen of bedrijven.

