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
12 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.
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Onderwerp

Besluit
Besluit

Aanwijzing stembureaus, benoeming voorzitters,
1. Stembureaus aanwijzen voor de
Evaluatie naleving kwaliteitscriteria voor kritieke
De evaluatie van de naleving van de kwaliteitscriteria
leden en tellers per stembureau voor
gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.
massa uit de verordening Kwaliteit
ten aanzien van de kritieke massa zoals opgenomen
gemeenteraadsverkiezing
2. De voorzitters, leden en tellers van de
vergunningverlening, toezicht en handhaving
in de verordening Kwaliteit, vergunningverlening,
Het college van B&W heeft de stembureaus voor de
stembureaus benoemen.
omgevingsrecht Alphen-Chaam.
toezicht en handhaving omgevingsrecht vaststellen
verkiezingen op 21 maart 2018 aangewezen en de
3. De bevoegdheid om eventuele wijzigingen in
In de verordening Kwaliteit vergunningverlening,
en hiervan mededeling doen aan de gemeenteraad.
voorzitters, leden en tellers benoemd.
de bezetting door te voeren (bij ziekte of
toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente
onvoorziene omstandigheden) verlenen aan
Alphen-Chaam staan kwaliteitscriteria voor kritieke
mevrouw Van der Steen – Staps.
massa. Deze criteria geven aan wat organisaties
Principeverzoek vestigen daghoreca en
1. In principe medewerking verlenen voor het
minimaal aan medewerkers en deskundigheid nodig
minicamping op locatie Kerzelseweg 5 in Galder
vestigen van daghoreca en een minicamping
hebben om hun activiteiten goed uit te voeren. Het
Het college van B&W is in principe bereid
aan de Kerzelseweg 5 in Galder, mits er
college van B&W stelt de evaluatie van de naleving
medewerking te verlenen aan het vestigen van
wordt voldaan aan de gestelde
van deze criteria vast en laat de gemeenteraad
daghoreca en een minicamping op de locatie
randvoorwaarden.
weten dat we op dit moment voldoen aan de
Kerzelseweg 5 in Galder.
2. Instemmen met het afsluiten van een
kwaliteitscriteria voor kritieke massa.
anterieure overeenkomst.
Vaststellen wijzigingsplan Legstraat 20, Chaam.
Instemmen met het vaststellen van het wijzigingsplan
Principeverzoek wijzigen bestemming ‘agrarisch
1. In principe planologische medewerking
Het college van B&W stelt het wijzigingsplan
Legstraat 20 in Chaam.
bedrijf’ naar bestemming ‘wonen’ voor locatie
verlenen voor het omzetten van de
Legstraat 20 in Chaam vast. De bestemming van het
Oude Baan 11 in Chaam
agrarische bedrijfsbestemming naar een
perceel verandert van ‘bedrijf’ in ‘wonen’. We
Het college van B&W werkt in principe mee aan het
woonbestemming op het perceel Oude Baan
leggen het wijzigingsplan zes weken ter inzage.
verzoek om de bestemming van de locatie Oude
11 in Chaam, mits de overtollige bebouwing
Tegen het eerdere ontwerp-wijzigingsplan zijn geen
Baan 11 in Chaam te wijzigen van ‘agrarisch bedrijf’
tot 200 m² wordt gesloopt en de locatie
zienswijzen ingediend.
naar ‘wonen’. De overtollige bebouwing tot 200m²
landschappelijk wordt ingepast.
Reparatie Bestemmingsplan buitengebied 2010.
Rho adviseurs opdracht geven voor:
moet dan wel worden gesloopt en de locatie moet
2. Instemmen met het afsluiten van een
Het college van B&W geeft Rho adviseurs opdracht
- het opstellen van een geconsolideerde versie
landschappelijk worden ingepast.
verhaalsovereenkomst tegemoetkoming
een geconsolideerde versie van het
van het bestemmingsplan buitengebied;
planschade.
bestemmingsplan buitengebied op te stellen en een
- het opstellen van een beheersverordening
Grondprijs 2018
Instemmen met de grondprijzen 2018.
beheersverordening voor de percelen met een
voor de percelen met een recreatieve of
Het college van B&W stemt in met de grondprijzen
(verblijfs-)recreatieve bestemming. Rho adviseurs
verblijfsrecreatieve bestemming;
2018. In vergelijking met 2017 stijgen de
zorgt er ook voor dat de oude geldende analoge
- het raadpleegbaar maken van de oude
grondprijzen met gemiddeld 1,5%. De grondprijzen
bestemmingsplannen voor percelen waarvan de
geldende analoge bestemmingsplannen voor
voor sociale huur en bedrijven blijven gelijk. De
intensieve veehouderij bestemming uit het plan
percelen waarvan de intensieve veehouderij
stijging komt overeen met de
buitengebied 2010 is vernietigd, geraadpleegd
bestemming uit het plan buitengebied 2010
consumentenprijsindex over het afgelopen jaar.
kunnen worden.
is vernietigd.
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

Energietransitie: Wet Voortgang Energietransitie.
Het college van B&W neemt kennis van de Wet
Voortgang Energietransitie, die op 1 juli ingaat. Op
die datum vervalt de aardgasaansluitplicht en vanaf
dan worden omgevingsvergunningen voor de bouw
van nieuwe woningen geweigerd. Het is een eerste
stap naar Nederland Energieneutraal.Het college
maakt geen uitzondering voor bepaalde gebieden.

1. Kennis nemen van de veranderingen m.b.t.
de Wet Voortgang Energietransitie.
2. Vooralsnog geen gebied aanwijzen waar
aansluiting op het aardgasnet nog mogelijk is
na 1 juli 2018.

