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
25 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.

25 juni 2018
Onderwerp

Besluit

Jaarverslag wet kinderopvang 2017
Alphen-Chaam.
Jaarlijks dient het college van B&W in een
modelverslag verantwoording af te leggen over de
wijze waarop we uitvoering geven aan de taak om
toe te zien op de kwaliteit van de kinderopvang. In
dit modelverslag vermelden we alle toezicht- en
handhavingstaken in het kader van de Wet
kinderopvang. Het verslag dient voor 1 juli 2018
door het college van B&W te zijn vastgesteld en
beschikbaar te zijn voor de Inspectie van het
Onderwijs. Het college van B&W wordt voorgesteld
om het verslag vast te stellen, het ter kennisgeving
aan te bieden aan de gemeenteraad en het toe te
sturen naar de Inspectie van het Onderwijs.
Verrekenen neveninkomsten politieke
ambtsdragers 2017.
In het kader van de rechtspositie politieke
ambtsdragers moet het college van B&W besluiten
over het bestaan van een verrekenplicht van
inkomsten uit eventuele nevenbetrekkingen. Op
basis van de gedane opgaven behoeft er voor geen
enkele politieke ambtsdrager verrekening plaats te
vinden over 2017.

1. Instemmen met het jaarverslag Wet Kinderopvang
2017.
2. Het jaarverslag toesturen aan de Inspectie van het
Onderwijs en ter kennisgeving aanbieden aan de
gemeenteraad

Besluiten dat op basis van de gegeven antwoorden de
verrekenplicht voor het kalenderjaar 2017 op de
volgende politieke ambtsdragers niet van
toepassing is: dhr. J.W.M.S. Minses, burgemeester;
dhr. A.P.C.M. van de Heijning, wethouder; dhr. E. van
Dijk, wethouder en mevrouw C.F. JanssenJanssen, wethouder.

