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
21 augustus 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.

21 augustus 2018
Onderwerp

Besluit

Vaststellen Handreiking veehouderij en
volksgezondheid.
De volksgezondheid in relatie tot de veehouderij
staat al geruime tijd vol in de schijnwerpers. Dit
heeft ertoe geleid dat de Handreiking veehouderij
en volksgezondheid is geactualiseerd. Voorgesteld
wordt om deze handreiking vast te stellen en ter
kennisname aan de gemeenteraad te sturen.
Regionaal Beleidsplan politie-eenheid
Zeeland-West-Brabant 2019-2022.
De gemeente Alphen-Chaam valt onder de
politieregio Zeeland-West-Brabant. Voor die regio is
een concept Regionaal Beleidsplan 2019-2022
opgesteld. Het college van B&W heeft kennis
genomen van dit beleidsplan en stelt de
gemeenteraad in de gelegenheid hierop haar
zienswijze kenbaar te maken. Het raadsvoorstel aan
te bieden aan de gemeenteraad voor behandeling
in de raadsvergadering van 13 september.

1. De Handreiking veehouderij en
volksgezondheid vast te stellen
2. Bijgevoegde raadsinformatie wordt
ter kennisname aan de gemeenteraad gestuurd.

1. Kennisnemen van en instemmen met
het concept raadsvoorstel aangaande
het Regionaal Beleidsplan politie-eenheid
Zeeland-West-Brabant 20192022;
2. Het raadsvoorstel bij de griffie
aanbieden ter behandeling van de
raadsvergadering van 13-09-18.

Raadsinformatie proces versterken
basisondersteuning Alphen-Chaam.
Samen met onze kernpartners IMW Breda, IMW
Tilburg, ContourdeTwern en MEE West-Brabant en
de gemeenten Baarle-Nassau en Gilze en Rijen
werken we aan het versterken van de
basisondersteuning. We willen zo meer inwoners op
een laagdrempelige manier kunnen ondersteunen,
in plaats van specialistische zorg in te zetten.
We realiseren met de partners een integrale aanpak
van ondersteuningsvragen vanuit samenwerking en
op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid.
Daarbij is de uitdaging om nog beter aan te sluiten
bij en gebruik te maken van de aanwezige lokale
kracht in Alphen-Chaam. Inwoners en vrijwilligers
zijn belangrijke en logische partners in deze
opdracht.
We willen de gemeenteraad informeren over de
stand van zaken van dit proces. Dat doen we door
het toesturen van raadsinformatie en door een
inhoudelijke toelichting te verzorgen in de
raadsvergadering van 13 september 2018.
Proces om te komen tot toekomstige
afvalinzameling.
Rekening houdend met het raadsakkoord en de
uitkomsten van het overleg van de beraadtafel d.d.
1 maart 2018 stellen we het volgende traject voor
om te komen tot besluitvorming over de ambitie en
de toekomstige wijze van afvalinzameling:
A.Enquête onder representatief deel bevolking
(1.300 adressen) (september 2018).
B.Overleggen klankbordgroep.
C.Beraadtafel (november 2018).
D.Sorteeranalyses bijwonen (november 2018).
E.Thema-avond raad (januari 2019).
F.Bezoek aan gemeente (februari 2019) .
G.Bespreking scenario's en maken keuze. Plus
vaststellen ambitie. (Raad maart 2019).
H.Besluitvorming toekomstige afvalinzameling.
(Raad mei 2019).
Het voorstel laten agenderen voor de
raadsvergadering van 13 september 2018.

Instemmen met de raadsinformatie “proces
versterken basisondersteuning Alphen-Chaam” en
deze door te leiden naar de gemeenteraad.

-het voorgestelde proces vast te stellen, om te komen
tot besluitvorming over de ambitie en de
toekomstige wijze van afvalinzameling in de
raadsvergadering van 23 mei 2019.
-In te stemmen met het raadsvoorstel hierover en het
daarmee te laten agenderen voor de
raadsvergadering van 13 september 2018.

Principeverzoek functiewijziging
Ballemanseweg 2a.
Er is een principeverzoek ingediend om op de
Ballemanseweg 2a in Galder de bedrijfsbestemming
te wijzigen naar een woonbestemming. Deze
functiewijziging is een gewenste ontwikkeling,
mede omdat de locatie aansluit op het bestaand
stedelijk gebied van Galder. Er zijn geen
beleidstechnische, planologische of milieuhygiënische bezwaren tegen de omzetting van
bestemming, al dient dit bij verdere uitwerking van
het initiatief verder onderzocht en onderbouwd te
worden. Het college van B&W wordt gevraagd om
in principe planologische medewerking te verlenen,
mits voldaan kan worden aan de gestelde
voorwaarden.

In principe bereid planologische
medewerking te verlenen om ter plaatse
van de Ballemanseweg 2a in Galder de
bedrijfsbestemming om te zetten naar een
woonbestemming, mits voldaan kan
worden aan de gestelde voorwaarden.

