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
1 mei 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.

1 mei 2018
Onderwerp

Besluit

Concept raadsvoorstel jaarrekening 2017 en
begroting RAV.
We hebben de jaarrekening en de begroting van de
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ontvangen.
Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om
kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en een
positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de
begroting 2019. Het college adviseert de raad ook
om het verbeteren van aanrijtijden in landelijk
gelegen kernen nog een keer onder de aandacht te
brengen.
Machtiging claim voertuigen brandweer.
Grote truckfabrikanten in Europa maakten tussen
1997 en 2011 illegale afspraken rond de invoering
van nieuwe milieuwetgeving. Hierdoor leden kopers
(waaronder de Veiligheidsregio en de gemeente)
schade. De gemeente was in die tijd namelijk
eigenaar van de voertuigen die de gemeentelijke
brandweer gebruikte. Het college van B&W
machtigt de Veiligheidsregio om (namens de
gemeente) een massaclaim in te dienen.
Instemmen met de anterieure grondexploitatieovereenkomst voor Hofstade 1 in Alphen.
De exploitant van Hofstade 1 in Alphen gaat op het
perceel twee huurappartementen en twee
koopappartementen (+voorzieningen) bouwen. Op
de begane grond komt maximaal 160m² aan
commerciële ruimte (+voorzieningen). Het college
van B&W stemt in met de anterieure
grondexploitatieovereenkomst om het wettelijke
kostenverhaal te regelen.

Instemmen met het voorstel aan de gemeenteraad
om:
1. kennis te nemen van de jaarrekening 2017;
2. een positieve zienswijze af te geven ten
aanzien van de begroting 2019;
3. blijvende aandacht te vragen voor de
aanrijtijden naar de landelijk gelegen
gebieden.

1. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
machtigen om namens de gemeente AlphenChaam alle (proces-)handelingen te (laten)
verrichten, die nodig zijn om een
schadevergoeding te vorderen voor de
geleden schade die is ontstaan door illegale
prijsafspraken bij het leveren van
brandweervoertuigen tussen 1997 en 2011.
2. Ondertekenen van de machtiging die door de
Veiligheidsregio is opgesteld.
Instemmen met de anterieure
grondexploitatieovereenkomst voor Hofstade 1 in
Alphen. Daarmee is geen exploitatieplan
noodzakelijk, omdat het wettelijke kostenverhaal
anderszins is verzekerd.

