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
18 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.

18 september 2018
Onderwerp

Besluit

Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen
t.o.v. aanvraag.
Om het vergunningstraject voor het aanleggen van
nieuwe trayvelden, voorzien van worteldoek en
betonnen rijpaden met betongoot (3 ha) en een
nieuw waterbassin te kunnen doorlopen, is er een
besluit van de gemeenteraad nodig. De raad wordt
gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te
geven.
Inventariseren buitengebied gemeente AlphenChaam
Met de collegebehandeling van de perspectiefnota
2019 besloot het college om al voor het lopend jaar
2018 een bedrag van € 25.000 beschikbaar te
stellen voor een inventarisatie van het buitengebied. Deze inventarisatie is van belang voor het
op te stellen vab-beleid. Voorgesteld wordt bureau
“Rentmeesters” de inventarisatie te laten doen en
als pilot keukentafelgesprekken te houden.
Beslissing op bezwaarschrift
Een bezwaarschrift is ingediend tegen de acceptatie
van een melding Activiteitenbesluit milieubeheer.
De commissie bezwaarschriften heeft het college
geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te
verklaren. Het college volgt dit advies op.
Gedoogbeschikking tijdelijk woonunit
Er is een verzoek binnengekomen voor het plaatsen
van een tijdelijke woonunit. De reden van plaatsing
is dat de woning tijdelijk onbewoonbaar is vanwege
een verbouwing. Aanvrager wil de woonunit
bewonen gedurende de periode dat de woning
wordt verbouwd. De gedoogbeschikking wordt
aangevraagd voor een periode van 2 jaar.
Het college verleent de gedoogbeschikking.

De raad voorstellen een verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor het aanleggen van
nieuwe trayvelden, voorzien van worteldoek en
betonnen rijpaden met betongoot (3 ha) en een
nieuw waterbassin.

1. Conform offerte aan bureau 'Ruimtemeesters'
opdracht verstrekken voor inventarisatie van het
buitengebied van de gemeente Alphen-Chaam.
2. Het restantbudget voor de inventarisatie van het
buitengebied aanwenden voor een pilot met
keukentafelgesprekken.

Het bezwaar van bezwaarmaker niet-ontvankelijk
verklaren overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften.

Een tijdelijke gedoogbeschikking verlenen voor het
plaatsen van een tijdelijke woonunit .

1e concept programmabegroting 2019
In het kader van de begrotingscyclus wordt de
gemeenteraad de Programmabegroting 2019
aangeboden. Het betreft hier het 1e concept. Na
eventuele aanpassingen, naar aanleiding van de
behandeling door het college, wordt de definitieve
programmabegroting op donderdag 2 oktober
aangeboden aan de raad van de gemeente AlphenChaam.
Evaluatie ABG-samenwerking
Bij de start van de samenwerking is afgesproken
dat er in 2018 een evaluatie plaatsvindt. Aan de
gemeenteraad is informatie verstrekt over de
inhoud en planning van dit evaluatieonderzoek.

Instemmen met de concept-programmabegroting

Akkoord gaan met de raadsinformatie

