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
5 juni 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.

5 juni 2018
Onderwerp
Onderwerp

Besluit
Besluit

Aanwijzing stembureaus, benoeming voorzitters,
1. Stembureaus aanwijzen voor de
Voorstel proef afhalen reisdocumenten en
Het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen bij
leden en tellers per stembureau voor
gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.
rijbewijzen niet op afspraak.
wijze van proef niet meer op afspraak laten
gemeenteraadsverkiezing
2. De voorzitters, leden en tellers van de
In de gemeente Alphen-Chaam moeten mensen een plaatsvinden.
Het college van B&W heeft de stembureaus voor de
stembureaus benoemen.
afspraak maken om reisdocumenten en rijbewijzen
verkiezingen op 21 maart 2018 aangewezen en de
3. De bevoegdheid om eventuele wijzigingen in
af te halen. Inwoners vinden dit niet klantvriendelijk
voorzitters, leden en tellers benoemd.
de bezetting door te voeren (bij ziekte of
en niet-efficiënt. Het college van B&W start een
onvoorziene omstandigheden) verlenen aan
proef om deze documenten van juni t/m september
mevrouw Van der Steen – Staps.
zonder afspraak af te kunnen halen.
Principeverzoek vestigen daghoreca en
1. In principe medewerking verlenen voor het
Principeverzoek Wildertstraat 3 in Chaam.
1. In principe (en onder bepaalde voorwaarden)
minicamping op locatie Kerzelseweg 5 in Galder
vestigen van daghoreca en een minicamping
Het college van B&W verleent in principe
planologische medewerking verlenen aan het
Het college van B&W is in principe bereid
aan de Kerzelseweg 5 in Galder, mits er
medewerking aan het verzoek om de bestemming
wijzigen van de agrarische bestemming in een
medewerking te verlenen aan het vestigen van
wordt voldaan aan de gestelde
van Wilderstraat 3 in Chaam te veranderen van
bedrijfsbestemming voor het perceel
daghoreca en een minicamping op de locatie
randvoorwaarden.
‘agrarisch’ naar ‘bedrijf’. De varkenshouderij op het
Wildertstraat 3 in Chaam.
Kerzelseweg 5 in Galder.
2. Instemmen met het afsluiten van een
perceel wordt gesaneerd en er komt een agrarisch- 2. Instemmen met de bouw van een woning door
anterieure overeenkomst.
technisch-hulpbedrijf met statische opslag. Omdat
middel van een ruimte-voor-ruimte-titel op het
Principeverzoek wijzigen bestemming ‘agrarisch
1. In principe planologische medewerking
de veehouderij wordt beëindigd, voldoet de
naastgelegen perceel aan de Wildertstraat 3 in
bedrijf’ naar bestemming ‘wonen’ voor locatie
verlenen voor het omzetten van de
initiatiefnemer aan de voorwaarden om een ruimteChaam.
Oude Baan 11 in Chaam
agrarische bedrijfsbestemming naar een
voor-ruimte-titel te krijgen. Daarmee kan hij ten
3. Instemmen met het afsluiten van een anterieure
Het college van B&W werkt in principe mee aan het
woonbestemming op het perceel Oude Baan
zuiden van het bedrijf een extra woning bouwen.
overeenkomst.
verzoek om de bestemming van de locatie Oude
11 in Chaam, mits de overtollige bebouwing
Het college van B&W stemt in met de bouw van de
Baan 11 in Chaam te wijzigen van ‘agrarisch bedrijf’
tot 200 m² wordt gesloopt en de locatie
woning en sluit een anterieure overeenkomst af.
naar ‘wonen’. De overtollige bebouwing tot 200m²
landschappelijk wordt ingepast.
moet dan wel worden gesloopt en de locatie moet
2. Instemmen met het afsluiten van een
landschappelijk worden ingepast.
verhaalsovereenkomst tegemoetkoming
planschade.
Grondprijs 2018
Instemmen met de grondprijzen 2018.
Het college van B&W stemt in met de grondprijzen
2018. In vergelijking met 2017 stijgen de
grondprijzen met gemiddeld 1,5%. De grondprijzen
voor sociale huur en bedrijven blijven gelijk. De
stijging komt overeen met de
consumentenprijsindex over het afgelopen jaar.
Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
1. Kennis nemen van het Actieplan
2018 – 2019
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
Eind oktober 2017 heeft de gemeente Alphen2. Het actieplan tijdig indienen bij het Ministerie
Chaam, samen met een groot aantal andere
I&W.
gemeenten en overheidsinstellingen in Nederland,
het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen LET OP!
ondertekend. Nadat zo’n manifest is ondertekend, In het B&W-voorstel staat ‘Ministerie van I&M’
moet er binnen een half jaar een actieplan worden (Infrastructuur & Milieu), maar dat is in 2017

Principeverzoek herbestemming Schuttershoefweg
8a, Kerkdreef, ong. en Alphensebaan, ong., Chaam.
We hebben een verzoek ontvangen voor het
wijzigen van het bestemmingsplan om de
varkenshouderij aan de Schuttershoefweg 8a in
Chaam te beëindigen en in samenhang daarmee in
totaal drie ruimte-voor-ruimtekavels te realiseren.
Eén ruimte-voor-ruimtekavel komt aan de
Kerkdreef, ong. (naast nr. 7/9) en twee kavels
komen aan de Alphensebaan, ong. (naast nr. 1) in
Chaam. Het college van B&W verleent in principe
medewerking aan de beëindiging van de
varkenshouderij en de realisatie van twee ruimtevoor-ruimtekavels aan de Alphensebaan, ong. Het
college verleent geen medewerking aan de
realisatie van een ruimte-voor-ruimtekavel aan de
Kerkdreef, ong.
Bezwaarschrift tegen het principebesluit om
medewerking te verlenen aan het afronden van de
terp Hollands Diep.
Het college van B&W verleent in principe
medewerking aan het afronden van de terp
Hollands Diep. Mevrouw E. Marijnissen heeft
bezwaar aangetekend tegen dit besluit. Op advies
van de commissie bezwaarschriften verklaart het
college van B&W het bezwaarschrift ‘kennelijk nietontvankelijk’.
Beheersverordening Kom Galder.
De Wet ruimtelijke ordening is gewijzigd. Hierdoor
is het niet meer verplicht om bestemmingsplannen
en beheersverordeningen ouder dan tien jaar te
actualiseren. Eerder namen we het besluit een
beheersverordening voor de Kom Galder op te
stellen. Het college van B&W laat de benaderde
adviesbureaus weten dat er geen actualisering voor
de Kom Galder meer nodig is.
Werknemerspremie reparatie versobering derde
jaar WW.
Het college van B&W heft vanaf 1 januari 2018 0,1%
werknemerspremie voor de reparatie versobering
derde jaar WW. Dit staat in de cao Gemeenten
2016-2017. De werknemerspremie blijft in beheer
bij de gemeente Alphen-Chaam en we maken een
voorziening aan voor de ontvangen premie.
Wederkerig meebewegen, stand van zaken en
invulling lokale integratie- en participatieagenda.
Het college van B&W stemt in met de notitie
‘Wederkerig meebewegen, stand van zaken en
invulling lokale integratie- en participatieagenda
Alphen-Chaam’ en de daarin opgenomen
activiteiten voor 2018. In de notitie staat wat er de
komende jaren nodig is om de deelname van
vergunninghouders in onze samenleving te
vergroten.

1. In principe medewerking verlenen aan:
- het slopen van de intensieve varkenshouderij
aan de Schuttershoefweg 8a in Chaam;
- het realiseren van twee ruimte-voorruimtekavels aan de Alphensebaan, ong.
(naast nr. 1) in Chaam.
Voorwaarde is wel dat deze ruimtelijke
ontwikkelingen in onderlinge samenhang met
elkaar plaatsvinden én onder door de gemeente te
stellen ruimtelijke randvoorwaarden.
2. Géén medewerking verlenen aan het realiseren
van één ruimte-voor-ruimtekavel aan de
Kerkdreef, ong. (naast nr. 7/9) in Chaam.

Het bezwaarschrift van mevrouw E. Marijnissen
(conform het advies van de commissie
bezwaarschriften) ‘kennelijk niet-ontvankelijk’
verklaren.

1. Geen beheersverordening opstellen voor de Kom
Galder.
2. Benaderde adviesbureaus mededelen geen
actualisering op te stellen voor de Kom Galder.

1. Vanaf 1 januari 2018 0,1% werknemerspremie
heffen voor de reparatie versobering derde jaar
WW.
2. Werknemerspremie in beheer houden bij de
gemeente Alphen-Chaam en een voorziening
aanmaken van de ontvangen premie.

Instemmen met de notitie ‘Wederkerig meebewegen,
stand van zaken en invulling lokale integratie- en
participatieagenda Alphen-Chaam’ en de daarin
opgenomen activiteiten voor 2018.

