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
29 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.

29 mei 2018
Onderwerp

Besluit

Raadsvoorstel begroting ABG 2019.
Het college van B&W legt de begroting ABG 2019
voor aan de gemeenteraad. De raad kan eventueel
een zienswijze met opmerkingen indienen.
Horen c.q. verzoek om advies betreffende
windmolens langs A16.
Het college van B&W geeft geen reactie op of
advies over het PIP (Provinciaal Inpassingsplan om
de bouw van een nieuw windpark langs de A16
mogelijk te maken). Het college laat de provincie
weten dat de gemeenteraad na 1 juni 2018 nog de
gelegenheid wil krijgen om een reactie te geven.
Onderschrijven intenties Manifest Klimaatstroom
Zuid.
Het college van B&W onderschrijft de doelen van
het Manifest Klimaatstroom Zuid. De betreffende
wethouder onderschrijft het manifest namens het
college.

De gemeenteraad via een raadsvoorstel voorstellen
kennis te nemen van de concept-begroting ABG 2019
en eventuele zienswijzen in te dienen.
1. Geen reactie op of advies over het windmolenpark
A16 geven en de provincie mededelen dat de
gemeenteraad nog na 1 juni 2018 de gelegenheid
wil krijgen om een reactie te geven.
2. Akkoord gaan met de raadsinformatiebrief en de
brief aan de provincie.

1. De intenties van het Manifest Klimaatstroom Zuid
onderschrijven.
2. De portefeuillehouder het manifest namens het
college laten onderschrijven.

1. In principe medewerking te verlenen aan de
verzoeken van agrarisch bedrijf Wouters en
Maatschap van de Broek om in samenwerking met
Novafarm-Grip een zorgwoning te plaatsen bij hun
bedrijf (principebesluit);
2. In beginsel de genoemde initiatieven tijdelijk te
vergunnen voor vijf jaar. Met een tussentijdse
evaluatie na vijf jaar, met een mogelijkheid verlenging
van nogmaals vijf jaar. Waardoor we praktijkervaring
op kunnen doen alvorens een definitief besluit te
nemen.
3. Op basis van vorenstaande samen met
initiatiefnemers te komen tot nadere uitwerking en
voorbereiding en deze voor te leggen aan college,
voordat definitieve vergunningverlening aan de orde
is.
Wijzigingen Wmo-besluit.
1. Het gewijzigd Besluit voorzieningen
De Wmo verordening is gewijzigd. Daarom is het
maatschappelijke ondersteuning vaststellen. Het
Besluit voorzieningen maatschappelijke
treedt op 1 juli 2018 in werking.
ondersteuning ook aangepast. Het college van B&W
2. Het besluit publiceren.
stelt het gewijzigde besluit vast en publiceert dit.
Het besluit treedt op 1 juli 2018 in werking.
Verzoek medewerking realisatie woonzorgvoorzieningen buitengebied Alphen-Chaam.
Het college van B&W verleent in principe
medewerking aan de verzoeken van agrarisch
bedrijf Wouters (Bavelseweg 170, grens Gilze en
Rijen) en Maatschap van de Broek (Oude Baan 1,
Chaam) om, in samenwerking met NovaFarm-Grip,
een zorgwoning te plaatsen bij hun bedrijf. Omdat
dit nieuw is voor de gemeente Alphen-Chaam geeft
het college van B&W tijdelijke vergunningen af voor
de projecten. Zo doen we eerst praktijkervaring op
en nemen daarna een definitief besluit.

Beslissing op verzoek om handhaving inzake De
1. Kennisnemen van het onderzoek naar lichthinder
Leeuwerik 8 in Bavel.
op het perceel De Leeuwerik 8 in Bavel.
Het college van B&W neemt kennis van het
2. Het verzoek om handhaving afwijzen.
onderzoek naar lichthinder van vier lichtmasten op
het perceel De Leeuwerik 8 in Bavel. In januari 2018
werd een (herhaald) verzoek om handhaving
ingediend. De Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB) heeft de melding onderzocht en
daaruit bleek dat aan de grenswaarden wordt
voldaan. Het college wijst het verzoek om
handhaving daarom af.

