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
22 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.

22 mei 2018
Onderwerp

Besluit

Raadsvoorstel jaarrekening 2017 en begroting
2019 RWB en jaarverslag 2017 en productplan
2019 REWIN.
De gemeente Alphen-Chaam neemt deel aan de
gemeenschappelijke regeling (GR) Regio WestBrabant (RWB). Het college van B&W neemt kennis
van de jaarrekening 2017 RWB (inclusief
voorgestelde resultaatbestemmingen), het
jaarverslag 2017 van REWIN en het productplan
2019 van REWIN. Het college neemt ook kennis van
de ontwerpbegroting 2019 RWB en stelt de
gemeenteraad voor een zienswijze in te dienen. Het
raadsvoorstel wordt behandeld in de
raadsvergadering van 7 juni aanstaande.

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 RWB
inclusief de voorgestelde resultaatbestemmingen;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019
RWB en de gemeenteraad voor te stellen de
volgende zienswijze in te dienen:
3. De mogelijk structurele financiële consequenties
als gevolg van de doorontwikkeling voor de Regio
West-Brabant inzichtelijk te maken bij de
aangekondigde begrotingswijziging. Deze wijziging
volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële
gevolgen van de doorontwikkeling.
4. De (financiële) gevolgen voor NV REWIN
inzichtelijk te maken nadat duidelijk is wat de nieuwe
inzichten en ambities zijn.
5. Voor te stellen na de doorontwikkeling samen met
de deelnemers prestatie- indicatoren te ontwikkelen.
6. Een bedrag van € 282.000 uit te keren aan de
deelnemers en niet te bestemmen voor een
bestemmingsreserve PuMa's en het Routebureau. De
onderbouwing om hiervoor dekking te zoeken in het
rekeningresultaat ontbreekt en het financiële risico
voor de PuMa's is te hoog ingeschat.
7. Kennis te nemen van het jaarverslag 2017 van
REWIN;
8. Kennis te nemen van het productplan 2019 van
REWIN;
9. Het bijgevoegde raadsvoorstel door te geleiden
naar de raadsvergadering van 7 juni 2018.

Jaarrekening 2017 en ontwerp-begroting 2019 van
de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant.
Het college van B&W neemt kennis van de
ontwerpbegroting 2019 en de jaarrekening 2017
van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
en stuurt de stukken door naar de gemeenteraad.
De gemeenteraad kan (tot uiterlijk 1 juli 2018) een
zienswijze indienen bij de Veiligheidsregio Midden
en West-Brabant.
Definitieve jaarstukken 2017 (onder voorbehoud
van het onderdeel Jeugdzorg)
Onze accountant heeft de jaarstukken 2017 van de
gemeente Alphen-Chaam gecontroleerd. Afgezien
van eventuele financiële correcties op het gebied
van de jeugdzorg zijn de jaarstukken definitief. Het
college van B&W stelt de stukken vast (onder
voorbehoud van het onderdeel jeugdzorg) en
agendeert de jaarstukken 2017 voor de
gemeenteraadsvergadering van 7 juni.
Uniform mandaatbesluit OMWB
De OMWB heeft 27 deelnemers, waaronder de
gemeente Alphen-Chaam. Het is de wens van het
algemeen bestuur van de OMWB dat hij met alle
deelnemers op dezelfde manier samenwerkt en dat
het takenpakket dat hij voor de deelnemers uitvoert
zo veel mogelijk hetzelfde is. De OMWB geeft er de
voorkeur aan om dit met haar deelnemers te
regelen door een uniforme mandaatregeling. De
OMWB heeft hiervoor een concept opgesteld en
het college van B&W wordt gevraagd hiermee in te
stemmen.
Onderhoud door de provincie aan de N639 buiten
de bebouwde kom, tussen de A58 en Chaam en
Chaam en Baarle-Nassau
In het vierde kwartaal van 2018 en het eerste
kwartaal van 2019 gaat de provincie de N639 tussen
de A58 en Baarle-Nassau onderhouden. Het betreft
de wegvakken buiten de bebouwde kom van
Chaam. Deze wegvakken krijgen een nieuwe
verharding. Door het toepassen van verschillende
maatregelen (de kap van bomen, het toepassen van
geleiderail, het reconstrueren van kruispunten, zal
de verkeersveiligheid worden verbeterd. Het
gedeelte tussen de A58 en Chaam wordt in het
eerste kwartaal van 2019 onderhouden. Het
gedeelte tussen Chaam en Baarle-Nassau krijgt het
onderhoud in het vierde kwartaal van 2018. Het
college van B&W wordt gevraagd kennis te nemen
van de werkzaamheden.

1. Het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit
vaststellen;
2. Stukken doorgeleiden naar de Raad met als doel
hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze
kenbaar te maken;
3. Een eventuele zienswijze van de Raad zo spoedig
mogelijk, in ieder geval uiterlijk 1 juli 2018 kenbaar te
maken aan het secretariaat van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant.
Het college besluit de definitieve jaarstukken 2017
(onder voorbehoud van het onderdeel jeugdzorg)
vast te stellen en bijgaand raadsvoorstel voor te
leggen aan het presidium met het verzoek het
voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van
7 juni.

Te besluiten akkoord te gaan met het Concept
uniform mandaatbesluit OMWB januari 2018 met de
voorgestelde tekstwijzigingen.

Werkzaamheden die de provincie gaat uitvoeren voor
kennisgeving aannemen.

