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
2 januari 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.

2 januari 2018
Onderwerp

Besluit

Raadsvoorstel extra aanvullend krediet voor het
werkprogramma van de Omgevingsdienst
De gemeente heeft een
dienstverleningsovereenkomst met de
Omgevingsdienst Midden West Brabant over de
uitvoering van milieutoezicht en -handhaving. Door
veranderende regels en nieuwe ontwikkelingen is
het afgesproken budget niet meer voldoende en is
extra geld nodig.

Het college is akkoord met het voorstel en legt het
voor aan de gemeenteraad.

Ontwerpplan uitbreiding gemeenschappelijke
milieustraat in Baarle-Nassau
Op de milieustraat is een ruimtegebrek. Inwoners
gebruiken de milieustraat steeds vaker. Hierdoor
neemt ook het aantal verkeersbewegingen toe,
waardoor veiligheid voor mens en voertuig in het
gedrang komt.Daarnaast moet er meer afval
gescheiden worden ingezameld.
Er is een ontwerpplan gemaakt om de
milieustraatvloer aan te passen en uit te breiden.
Wijzigingsplan Houtgoorstraat 14 te Chaam
Op 12 september 2017 heeft het college besloten
om het ontwerp-wijzigingsplan "Houtgoorstraat 14
te Chaam", ter inzage te leggen. Er zijn geen
zienswijzen ingediend.

1. in te stemmen met de uitbreiding van de
milieustraat volgens opgesteld ontwerpplan
2. het in de begroting 2017 opgenomen
investeringsbedrag hiervoor beschikbaar te
stellen en het tekort te verrekenen met de
voorziening afvalstoffenheffing.

Het wijzigingsplan Houtgoorstraat 14 te Chaam vast
te stellen met de aanvulling dat als bijlage aan de
toelichting wordt toegevoegd het aanvullend
asbestonderzoek Houtgoorstraat 14 te Chaam d.d. 27
november 2017 van en dat paragraaf 7.2 van de
toelichting nog wordt ingevuld.

Bijzondere bijstand voor woninginrichting: Het
•
laten vervallen van de controle van de
bestedingsverplichting
Op grond van de Beleidsregels bijzondere bijstand
kennen we aan belanghebbenden bijzondere
•
bijstand toe om de woning in te richten. We
controleren de betaalbewijzen van iedere aankoop.
Dit is een (te) arbeidsintensieve taak en geeft blijk
van wantrouwen in een verantwoorde besteding.

om bij de bijzondere bijstand voor
inrichtingskosten per 1 december 2017 geen
controle meer uit te voeren op de
bestedingsverplichting.
om aan artikel 17 Beleidsregels bijzondere
bijstand toe te voegen: ‘Belanghebbenden
overleggen bij toekenning conform lid 3 enkel
indien nodig de betaalbewijzen van aangekochte
spullen’.

