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
11 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.

11 september 2018
Onderwerp

Besluit

Informatie aan de gemeenteraad: ontwikkeling
Galderseweg en Mattheusschool
Er is een principe-verzoek ingediend voor het
ontwikkelen van enkele percelen aan de Galderseweg. We willen de gemeenteraad informeren over
de ontwikkelingen en de huidige stand van zaken.
Plan van aanpak (her)oriëntatie regionale
samenwerking.
Afgelopen jaar is een start gemaakt met een
(her)oriëntatie op regionale samenwerking. AlphenChaam is op dit moment vooral gericht op Breda/
West-Brabant en veel minder op Tilburg/Hart van
Brabant. Gezien de ligging van Alphen-Chaam lijkt
het logisch om deelname aan Regio Hart van
Brabant te overwegen. Ook de gemeenteraad heeft
deze zoektocht nadrukkelijk geagendeerd in het
raadsakkoord. Er ligt nu een plan van aanpak voor
en het college wordt verzocht hiermee in te
stemmen.
Intensivering mantelzorgondersteuning per 1
oktober 2018.
Alphen-Chaam biedt mantelzorgers ondersteuning
aan. Hiervoor is 8 uur per week beschikbaar. Het
werk van de uitvoerende professional is veelomvattend en arbeidsintensief. Uit de praktijk blijkt
dat de huidige inzet te kort schiet om onze
inwoners adequaat te kunnen helpen. De
mantelzorgondersteuner heeft aangegeven dat er
16 uur nodig is het volledige takenpakket op
voldoende niveau uit te kunnen voeren. De vraag
naar mantelzorgondersteuning zal in de toekomst
alleen maar toenemen. De gemeente verlangt meer
zelfredzaamheid van inwoners, terwijl het aantal
senioren stijgt. We doen daardoor steeds meer
beroep op informele zorgverleners (mantelzorgers
en vrijwilligers). Om deze groeiende groep goed bij
te kunnen staan, wordt voorgesteld om de uren
voor mantelzorg-ondersteuning per 1 oktober 2018
structureel te verhogen naar 16 uur per week.

Akkoord gaan met het informatiestuk aan de
gemeenteraad

1. Instemmen met het voorgestelde plan van aanpak;
2. De gemeenteraad informeren via de
raadsinformatie

1. Contour de Twern opdracht geven om, in
afstemming met samenwerkingspartners IMW
Breda en MEE, de ondersteuning van mantelzorgers te intensiveren.
2. Het aantal uren voor professionele
mantelzorgondersteuning per 1 oktober 2018 te
verhogen naar 16 uur per week.
3. De subsidie basisondersteuning hiervoor in 2018
te verhogen met € 6.676,25 en vanaf 2019 met
€ 26.705 per jaar.

Uitbreiding en aanpassing van Dorpshuis De
Leeuwerik in Galder.
Op 3 juli 2018 is besloten om o.a. de directievoering
bij het project Uitbreiding Dorpshuis De Leeuwerik
te Galder op te dragen aan Grosfeld Van der Velden
Architecten BV. Dit bedrijf heeft in juli 2018 laten
weten dat het deze opdracht niet kan uitvoeren.
Oorzaak is het onvoorziene lange uitstel van dit
project en de grote werkvoorraad. In verband hiermee heeft het college besloten om deze opdracht
terug te nemen. Tevens is besloten om de directievoering nu uit te laten voeren door een medewerker van het Stafbureau van de ABG-organisatie.
Vaststellen en indienen van de aanvraag voor
extra middelen uit het fonds tekortgemeenten
decentralisaties.
In het kader van de afspraken tussen
medeoverheden in het Interbestuurlijk Programma
(IBP) is besloten om een fonds tekortgemeenten te
creëren om gemeenten met grote tekorten in het
sociaal domein te compenseren. Gemeenten
kunnen een aanvraag indienen voor middelen uit
het fonds tekortgemeenten. Deze middelen worden
verdeeld volgens de criteria die door de ALV van de
VNG zijn vastgesteld. Een onafhankelijke commissie,
ingesteld door het VNG-bestuur, beoordeelt de
aanvragen aan de hand van deze criteria en stelt
waar nodig verduidelijkende vragen aan indienende
gemeenten. In de door de ALV vastgestelde criteria
is tevens uitgewerkt welke procedures worden
gevolgd wanneer het beroep op het fonds het
beschikbare budget overschrijdt. We stellen een
aanvraag op en dienen deze in.

1. de op 3 juli 2018 aan Grosfeld-Van der Velde
Architecten B.V. verleende opdracht voor de
uitvoering van de directievoering bij dit project in te
trekken;
2. de directievoering bij dit project uit te laten voeren
door het Stafbureau van de ABG-organisatie tegen de
in het voorstel genoemde voorwaarden.

De aanvraag voor extra middelen uit het fonds
tekortgemeenten decentralisaties vaststellen en
indienen.

