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
3 april 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.

3 april 2018
Onderwerp

Besluit

Terugkoppeling uit ABG bestuur van 13 maart
2018.
Op 13 maart heeft het bestuur van de ABG
vergaderd. Via een terugkoppeling
(raadsinformatie) informeert het bestuur van de
ABG de leden van de gemeenteraden van de drie
gemeenten over de besproken onderwerpen.
Maartcirculaire gemeentefonds 2018.
Op 14 februari jongstleden zijn de bestuurlijke
afspraken voor de komende kabinetsperiode
ondertekend. Het Rijk, gemeenten, provincies en
waterschappen hebben een akkoord gesloten om
samen een aantal grote maatschappelijke opgaven
aan te pakken. Deze afspraken vormen de start van
het gezamenlijke interbestuurlijk programma en
een agenda. In de Maartcirculaire 2018 zijn de
financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de
programmastart van het InterBestuurlijk
Programmaplan (IBP) verwerkt. Het college van
B&W neemt kennis van de effecten van de
maartcirculaire en is akkoord met de reservering
van de middelen voor loon- en prijs ontwikkelingen
en de invoering van het abonnementstarief in het
financieel beeld van de perspectiefnota 2019. De
raadsinformatie over dit onderwerp wordt
aangeboden voor de raadsvergadering van 19 april
2018.

Raadsinformatie aanbieden aan de griffie.

1. Kennisnemen van de effecten van de
maartcirculaire 2018
2. akkoord gaan met de reservering van de middelen
voor loon- en prijs ontwikkelingen en de invoering
van het abonnementstarief in het financieel beeld
van de perspectiefnota 2019;
3. raadsinformatie via het presidium beschikbaar
stellen aan de raad voor de vergadering van 19-0418.

Actualisatie bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Instemmen met het opstellen van een
Landerij.
beheersverordening voor het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Landerij Ruimte voor Ruimte Landerij.
is vastgesteld op 8 mei 2008. De wet schrijft voor
dat bestemmingsplannen elke 10 jaar wordt
geactualiseerd. Omdat de planologische regeling
voor het plangebied nog steeds actueel is, stellen
we voor om een beheersverordening op te stellen
waarmee de huidige planologische mogelijkheden
letterlijk overgenomen. Planologisch verandert er
niets voor de Landerij. Het college van B&W wordt
gevraagd om in te stemmen met het opstellen van
een beheersverordening voor het bestemmingsplan
Ruimte voor Ruimte Landerij.

