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
4 september 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.

4 september 2018
Onderwerp

Besluit

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand.
Burgemeester Minses heeft verzocht om te worden
benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand voor het kunnen voltrekken van
een huwelijk. Het college benoemt Dhr. J.W.M.S.
Minses buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand gedurende zijn burgemeesterschap van de
gemeente Alphen-Chaam.
Convenant en privacyprotocol Zorg en
Veiligheidshuis Baronie Breda.
De gemeente Alphen-Chaam is één van de elf
deelnemers aan het samenwerkingsverband Zorg
en Veiligheidshuis de Baronie. Op basis van
Landelijke aanbevelingen is een nieuw convenant
opgesteld en is het privacyreglement aangepast.
Het college besluit om deze samenwerking voort te
zetten en stemt in met het convenant.

Burgemeester J.W.M.S. Minses benoemen tot
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
van de gemeente Alphen-Chaam.

Ter inzage legging voorontwerp bestemmingsplan
Geersbroekseweg 29a te Ulvenhout AC.
Voor Geersbroekseweg 29a in Ulvenhout AC is een
voorontwerp bestemmingsplan aangeleverd. Het
bestemmingsplan maakt de wijziging van de
bedrijfsbestemming naar een woonbestemming
mogelijk. Daarnaast wordt er een nieuwe Ruimte
voor Ruimte woning toegevoegd. Het college van
Burgemeester en Wethouders besluit om het
voorontwerpbestemmingsplan Geersbroekseweg
29a vrij te geven voor inspraak en vooroverleg voor
een periode van zes weken.

1. Instemmen met het voorstel voor de inrichting van
de governance van het Zorg- en Veiligheidshuis
Baronie Breda.
2. Instemmen met het Convenant “ Samenwerking
tussen ketenpartners in Zorg- en Veiligheidshuis
Baronie Breda” en het privacyprotocol.
3. Een beslissing nemen wie vanuit de gemeente
zitting gaat nemen in de Stuurgroep van het Zorg- en
Veiligheidshuis Baronie Breda: de burgemeester of
wethouder Braspenning vanuit de
portefeuillezorg/jeugd.
4. Akkoord gaan met het Meerjarenperspectief 20192022 van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda.
Het voorontwerpbestemmingsplan
‘Geersbroekseweg 29a’ in Ulvenhout AC vrijgeven
voor inspraak en overleg voor een periode van zes
weken;
2. De raad, middels een informatiestuk, actief
informeren over dit voorstel.

Beslissing op bezwaar tegen de last onder
bestuursdwang voor het verwijderen van een
bijgebouw in Alphen.
Tegen de opgelegde last onder bestuursdwang tot
het verwijderen van een bijgebouw is een
bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is voor
advies aan de commissie bezwaarschriften voorgelegd. De commissie heeft geadviseerd bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaren, de
bezwaren gegrond te verklaren en het besluit te
herroepen. Het college neemt het advies over en
trekt de opgelegde last onder bestuursdwang in.
Integrale crisiszorg West Brabant Oost.
Op dit moment is er in de regio West-Brabant Oost
nog geen eenduidige visie op de crisiszorg. Bij de
crisiszorg zijn verschillende organisaties betrokken.
Het ontbreekt aan een centrale visie van waaruit de
crisiszorg is ingericht en de samenwerkingen
worden vormgegeven. Nu meer taken naar
gemeenten zijn gegaan, waaronder ook grotendeels
de taken op het terrein van de crisiszorg, worden
gemeenten steeds vaker verantwoordelijk
gehouden voor de regie op dit versnipperde veld en
gevraagd te gaan sturen op veiligheid, kwaliteit en
efficiency. De portefeuillehouders Jeugd van WestBrabant Oost geven opdracht tot een onderbouwd
standpunt te komen over crisiszorg en een voorzet
te doen voor vervolgstappen richting de colleges.
Resultaat van deze opdracht is het rapport ‘Visie
crisiszorg in de regio West Brabant Oost’. Het
college stelt de in het rapport beschreven visie vast
en geeft opdracht deze te operationaliseren.
Samenwerkingsprotocol jeugdhulp enRaad voor de
Kinderbescherming.
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen
van zorg en hulp voor de jeugd, onder andere voor
de toeleiding naar en de uitvoering van de
gedwongen hulpverlening. Eind 2014 heeft uw
college het samenwerkingsprotocol Jeugdhulp en
het gedwongen kader gemeenten in West Brabant
Oost – Raad voor de Kinderbescherming Zuidwest
Nederland vastgesteld. Dit samenwerkingsprotocol
is verlopen en moet opnieuw worden vastgesteld
door de gemeenten van jeugdhulpregio West
Brabant Oost (WBO). Het voorliggende protocol is
gebaseerd op de landelijke afspraken, handreikingen en het model-protocol en moet per
gemeente te worden vastgesteld. In het protocol
zijn de procesafspraken opgenomen tussen alle
betrokken partners in het gedwongen kader
(gemeenten, gemandateerde instellingen
(CJG/SWT), VT, GI en RvdK).

1. Conform en met overname van het advies van de
commissie bezwaarschriften bezwaarmaker
ontvankelijk en zijn bezwaren gegrond verklaren;
2. Het bestreden besluit herroepen door de last
onder bestuursdwang in te trekken;
3. Een proceskostenvergoeding toekennen van
€ 1002,00.

1. Instemmen met het rapport “Visie crisiszorg West
Brabant Oost” en de in het rapport opgenomen
uitgangspunten en adviezen;
2. Instemmen met het aanstellen van een extern
kwartiermaker die het implementatietraject voor de
negen gemeente verzorgt. Breda treedt hierin op als
opdrachtgever

1. Vaststellen van het ‘Samenwerkingsprotocol
Jeugdhulp en het gedwongen kader. Gemeenten in
West Brabant Oost – Raad voor de
Kinderbescherming Zuidwest Nederland’. Dit
Samenwerkingsprotocol wordt aangegaan voor de
duur van twee jaren, ingaande op 1 juni 2018 en
eindigend uiterlijk op 31 mei 2020.
2. Wethouder Braspenning machtigen de
overeenkomst namens Alphen-Chaam te
ondertekenen.

Intentieovereenkomst vrachtwagenparkeren regio
West Brabant.
De West Brabantse gemeenten hebben de intentieovereenkomst “Vrachtwagenparkeren Regio West
Brabant” opgesteld. Doel van de intentieovereenkomst is het vastleggen van de samenwerking
van partijen, het uitspreken van commitment en het
maken van afspraken tussen partijen met het oog
op integraal oplossen van de parkeerproblematiek
voor vrachtwagens in West Brabant op het hoofdwegennet, het onderliggend wegennet en het
wegennet binnen de gemeenten. Het college stemt
in met de intentieovereenkomst en geeft wethouder van Raak mandaat om dit te ondertekenen.
Overdrachts- en onderhoudscontractKilometermonument Bels Lijntje.
Door de heer Cornelissen zijn de kilometerpalen,
hectometerpalen en grenspalen tussen KM 16 en
KM17 van het Bels Lijntje opgeknapt, gerenoveerd
of nieuwe palen vervaardigd. Deze palen tezamen
met een informatiebord wordt het Kilometermonument genoemd. Daarnaast heeft de heer
Cornelissen twee kunstwerken (Trein en
Boutenbloem) vervaardigd van oude stukken rails
en railsbouten. De heer Cornelissen wil het
eigendom van zowel het Kilometermonument als
zijn kunstwerken overdragen aan de gemeente. Met
Heemkundevereniging Carel de Roij zijn afspraken
over het beheer en onderhoud van het Kilometermonument en de kunstwerken gemaakt. Het
monument en de kunstwerken kunnen
overgedragen worden aan de gemeente. Dit is in
een overeenkomst vastgelegd.
Principeverzoek realiseren twee woningen in
Galder
Er is een verzoek ingediend voor het realiseren van
twee nieuwbouwwoningen in Galder. De gronden
zijn bestemd als “Agrarisch met waarden –
Landschapswaarden”, maar slechts gedeeltelijk als
zodanig in gebruik. Feitelijk zijn de gronden - in
strijd met het bestemmingsplan - betrokken bij de
naastgelegen woning. Het college besluit geen
medewerking te verlenen aan de realisatie van de
twee nieuwbouwwoningen, primair omdat dit niet
bijdraagt aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik en omdat verdichting van het bebouwingslint ter plaatse stedenbouwkundig niet
aanvaardbaar is.

1. In te stemmen met Intentieovereenkomst
vrachtwagenparkeren regio West Brabant.
2. Volmacht verlenen aan wethouder van Raak voor
het ondertekenen van de intentieovereenkomst
tijdens het RWB poho overleg van 19 september a.s.

Instemmen met de overdracht- en
onderhoudsovereenkomst.

Géén medewerking verlenen aan het realiseren van
twee woningen.

Principeverzoek Plattelandswoning in Strijbeek
Er is een principeverzoek ingediend om de aanduiding ‘bedrijfswoning’ te wijzigen in ‘plattelandswoning’. De locatie heeft een agrarische bestemming. De huidige bewoners van de bedrijfswoning
hebben geen binding meer met het agrarische
bedrijf en willen verhuizen. Om de verkoopbaarheid
te kunnen vergroten, willen ze graag de aanduiding
‘plattelandswoning’. Zowel beleidstechnisch als
planologisch lijken er geen bezwaren, al dient dit bij
verdere uitwerking nader getoetst en gemotiveerd
te worden. Het college besluit om n principe bereid
te zijn planologische medewerking te verlenen de
aanduiding ‘ bedrijfswoning’ te wijzigen in de
aanduiding ‘plattelandswoning’, mits voldaan kan
worden aan voorgestelde voorwaarden.
Subsidie uitvraag basisondersteuning 2019
Wij willen dat iedereen mee kan doen in onze
samenleving. Alle inwoners die (nog) niet mee
kunnen doen worden geholpen! Om deze ambitie
waar te maken, werken we samen met vrijwilligers
en professionals in onze gemeente en verlenen we
subsidies voor activiteiten en ondersteuning die
hieraan bijdragen. Voor alle professionele, vrij
toegankelijke ondersteuning (basisondersteuning)
hebben we een subsidie-uitvraag vastgesteld. Hierin
is uitgewerkt wat we willen bereiken en wat we
hierin van onze partnerorganisaties verwachten. Op
basis van deze uitvraag kunnen betrokken
organisaties een gezamenlijke subsidieaanvraag
indienen voor de uitvoering van de benodigde
ondersteuning in de verschillende kernen van onze
gemeente. Dit in aansluiting op wat inwoners al zelf
en met elkaar oppakken. Het college stelt de
subsidie-uitvraag basisondersteuning vast met een
subsidieplafond vast.

In principe bereid te zijn planologische medewerking
te verlenen om ter plaatse van de Grazenseweg 1a in
Strijbeek de aanduiding ‘bedrijfswoning’ te wijzigen
in de aanduiding 'plattelandswoning' mits voldaan
kan worden aan de gestelde voorwaarden.

1. De bijgevoegde subsidie-uitvraag
basisondersteuning 2019 vaststellen en beschikbaar
stellen aan de kernpartners basisondersteuning;
2. Het subsidieplafond voor basisondersteuning voor
2019 vaststellen op € 262.537 en dit verwerken in de
gemeentebegroting 2019;
3. De uiterste datum waarvoor de subsidie
basisondersteuning 2019 moet worden aangevraagd
vaststellen op 22 oktober 2018.

