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
15 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.

15 mei 2018
Onderwerp

Besluit

Valbeveiliging.
We brengen valbeveiliging aan op het dak van de
gemeentewerf en het dak van het gemeentehuis.
Centrumregeling voor Veilig Thuis West-Brabant.
Het college van B&W stemt in met de
Gemeenschappelijke Regeling (centrumregeling)
Veilig Thuis West-Brabant. Voordat het college de
regeling kan vaststellen, moet de gemeenteraad
daar eerst nog toestemming voor geven. Veilig
Thuis West-Brabant (opgericht in 2015) is een
samenwerking tussen achttien regiogemeenten.

Akkoord gaan met de investering in valbeveiliging
daken gemeentehuis en gemeentewerf.

Jaarrekening 2017, begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 t/m 2022 Diamant-groep.
Het college van B&W biedt de jaarrekening 2017
van de Diamant-groep ter kennisname aan de
gemeenteraad aan en adviseert de raad de
begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 t/m
2022 voor kennisgeving aan te nemen en geen
zienswijze in te dienen.

1. Kennisnemen van en instemmen met de
Gemeenschappelijke Regeling (centrumregeling) Veilig Thuis West-Brabant en deze
vaststellen, onder voorbehoud van
toestemming van de gemeenteraad.
2. De gemeenteraad voorstellen om het college
toestemming te geven deel te nemen aan de
Gemeenschappelijke
Regeling(centrumregeling) Veilig Thuis WestBrabant.
1. De jaarrekening 2017 van de Diamant-groep
ter kennisname aanbieden aan de raad.
2. De raad via een raadsvoorstel adviseren de
begroting 2019 en de meerjarenbegroting
2020 t/m 2022 voor kennisgeving aan te
nemen en geen zienswijze in te dienen.

Raadsvoorstel jaarstukken 2017 en
ontwerpbegroting 2019 van het RBL West-Brabant.
Het college van B&W neemt kennis van de
jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van
het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
en informeert de gemeenteraad hierover middels
een raadsvoorstel.
Mandatering 'Meten en weten BGT'.
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
moet actueel blijven. Het college van B&W geeft het
Inkoopbureau West-Brabant mandaat om namens
de gemeente Alphen-Chaam opdracht te
verstrekken aan de inschrijver op de aanbesteding
voor werkzaamheden t.b.v. de BGT.
Concept raadsbesluit jaarrekening 2017 en
begroting 2019 GGD West-Brabant.
Het college van B&W biedt de jaarrekening 2017 en
de begroting 2019 van de GGD West-Brabant aan
de gemeenteraad aan. De gemeenteraad kan
eventueel nog een zienswijze indienen m.b.t. de
begroting (niet m.b.t. de jaarrekening).
Verordening Individuele Inkomenstoeslag2018.
Het college van B&W biedt de Verordening
Individuele Inkomenstoeslag 2018 ter vaststelling
aan de gemeenteraad aan.
Jaarrekening 2017 en begroting 2019 GRNGS.
De gemeente Alphen-Chaam neemt deel aan de
gemeenschappelijke regeling ‘Nazorg Gesloten
Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen’ (GR
NGS). Het college van B&W legt de jaarstukken
2017 en de begroting 2019 van de GR NGS voor aan
de gemeenteraad. De gemeenteraad kan nog
zienswijzen indienen m.b.t. de begroting.
Nota reserves en voorzieningen 2018.
Het college van B&W biedt periodiek een
(geactualiseerde) nota reserves (eigen vermogen)
en voorzieningen (deel van het vreemd vermogen)
aan de gemeenteraad aan. De nota geeft een
overzicht van de huidige reserves/voorzieningen
incl. voorstellen om deze te handhaven, op te
heffen of aan te passen. Daarnaast behandelt het
relevante begrippen, aspecten van reserves en
voorzieningen en verschillende beleidskeuzes.

1. Kennis nemen van de jaarstukken 2017 en de
ontwerpbegroting 2019 van het Regionaal
Bureau Leerplicht West-Brabant(RBL).
2. De gemeenteraad informeren via een
raadsvoorstel.

Het Inkoopbureau West-Brabant mandateren om
namens de gemeente Alphen-Chaam opdracht te
verstrekken aan de inschrijver op de aanbesteding
voor werkzaamheden ten behoeve van de BGT.

1. Kennisnemen van en instemmen met het
concept raadsvoorstel m.b.t. de jaarrekening
2017 en de begroting 2019 van de GGD WestBrabant;
2. het voorstel aanbieden aan de griffie voor de
raadsvergadering van7 juni 2018.
1. De gemeenteraad voorstellen de Verordening
Individuele Inkomenstoeslag2018 vast te
stellen;
2. akkoord gaan met het conceptraadsvoorstel.
1. Kennis nemen van de jaarstukken 2017;
2. instemmen met de begroting 2019 van de
Nazorg Gesloten Stortplaatsen en geen
zienswijze indienen;
3. de gemeenteraad actief informeren.

Instemmen met de nota reserves en voorzieningen
2018 en deze ter besluitvorming voorleggen aan de
gemeenteraad.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG).
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in. Vanaf die datum
gelden in de hele Europese Unie (EU) dezelfde
privacywetten. De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Het college van B&W stemt in met het Protocol
melding datalekken, beveiligingsincidenten en de
Privacyverklaring. Hierbij is het een voorwaarde dat
de colleges van Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en het
bestuur van de ABG-organisatie hier ook mee
instemmen. Op die manier is duidelijk welke
uitgangspunten gelden bij de verwerking van
persoonsgegevens. De verwerkersovereenkomsten
worden met terugwerkende kracht gemandateerd
aan de domeinmanagers van de ABG-organisatie.

1. Kennisnemen van en instemmen met het
Privacybeleid en het Privacyreglement
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen
en de ABG-organisatie en deze vaststellen,
onder voorbehoud van instemmingdoor de
colleges van de gemeenten Baarle-Nassau en
Gilze en Rijen en het bestuur van de ABGorganisatie.
2. Kennisnemen van en instemmen met het
Protocol melding datalekken en
beveiligingsincidenten van de gemeenten
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en
Rijen en de ABG-organisatie en dit protocol
vaststellen, onder voorbehoud van
instemming door de colleges van de
gemeenten Baarle-Nassau en Gilze en Rijen
en het bestuur van de ABG-organisatie.
3. Kennisnemen van en instemmen met de
Privacyverklaring van de gemeente AlphenChaam en deze vaststellen.
4. De bij dit besluit vastgestelde documenten op
de gebruikelijke wijze bekend maken c.q.
publiceren, waarbij voor de documenten
onder punt 1 en 2 geldt dat publicatie c.q.
bekendmaking plaatsvindt nadat met de
betreffende documenten is ingestemd door
de colleges van de gemeenten Baarle-Nassau
en Gilze en Rijen en het bestuur van de ABGorganisatie.
5. De bevoegdheid om namens de gemeente
Alphen-Chaam verwerkersovereenkomsten
af te sluiten en te ondertekenen, met
terugwerkende kracht, mandateren aan de
Domeinmanagers van de ABG-organisatie.

