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 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.

25 september 2018
Onderwerp

Besluit

Raadsinformatie over klimaatakkoord en
duurzaamheidsvisie.
Het college neemt kennis van de informatie over
klimaatakkoord en duurzaamheidsvisie. De
informatie wordt aan de raad gestuurd voor de
vergadering van oktober.
Raadsvoorstel richtlijnen begrotingen 2020
Verbonden Partijen West-Brabant
Het college legt de gemeenteraad op 15 november
een voorstel voor om een aantal beleidsmatige en
financiële richtlijnen vast te stellen voor de
begrotingen 2020 van de verbonden partijen van de
gemeente. Deze richtlijnen zijn regionaal voorbereid
en worden in alle 18 West-Brabantse gemeenten
voorgelegd. De gemeenteraden worden hierdoor in
staat gesteld om het (financiële) beleid van
verbonden partijen (bij) te sturen.
Ontwerp beheersverordening recreatieterreinen
gemeente Alphen-Chaam
Eerder besloot het college om een beheersverordening op te stellen voor de recreatieterreinen
binnen de gemeente. Onlangs ontvingen we van
Rho-adviseurs de ontwerpversie van deze
verordening.

1. Akkoord gaan met de raadsinformatiebrief over
klimaatakkoord en de duurzaamheidsvisie.
2. Deze informatie aan de raad sturen.
3. De datum voor de raadsinformatieavond van 20
november voorleggen aan het presidium.
1. In te stemmen met het raadsvoorstel;
2. Het raadsvoorstel voorleggen aan de
gemeenteraad op 15 november 2018.

De ontwerp beheersverordening recreatieterreinen
gemeente Alphen-Chaam vaststellen, gedurende zes
weken ter inzage leggen en verzenden aan de
betrokken recreatieondernemers

Markdal - Nadere regel Verordening ruimte ten
behoeve van Perspectief voor Strijbeek
In 2013 en 2014 is de gemeenschap Strijbeek op
initiatief van de Vereniging Markdal aan de slag
gegaan met het opstellen van een document
"Perspectief voor Strijbeek". Dit 'Perspectief' is
opgesteld om de gemeenschap te betrekken bij het
Markdal-project. Het heeft geleid tot meerdere
initiatieven die nu onderdeel uitmaken van het
concept-ontwerpbestemmingsplan. Geconstateerd
is dat de 'nadere regels' onvoldoende ruimte bieden
voor toekomstige creatieve oplossingen die passen
in het 'Perspectief voor Strijbeek', maar nog
onvoldoende concreet zijn. De provincie is daarom
bereid om een nadere regel toe te voegen die de
gemeente de mogelijkheid geeft een visie op te
stellen waarin ruimtelijke oplossingen zijn
opgenomen die kunnen afwijken van de
Verordening ruimte.
Oplossingsvoorstel kosten reconstructie
Geersbroekseweg
De Geersbroekseweg is in overleg met de Provincie
gereconstrueerd. De kosten voor de gemeente
zouden 50.000,00 zijn. De reconstructie is duurder
uitgevallen en de kosten voor de gemeente zijn
beduidend hoger. Er is overleg geweest tussen de
gemeente en de Provincie over het verschil. Het
voorstel van de Provincie is om het kostenverschil
te delen. De gemeente Alphen-Chaam moet dan
nog 22.000,00 betalen.

Akkoord gaan met de voorgestelde 'Nadere regel' van
de provincie Noord-Brabant. Met de provincie in
overleg gaan over de opgenomen termijn.
Akkoord gaan met het opstellen van een omgevingsvisie/omgevingsplan voor een ruimtelijke vertaling
van Perspectief voor Strijbeek binnen het kader van
de nadere regel.

Instemmen met het voorstel om € 22.000,- extra
kosten te betalen als gemeentelijke bijdrage om zo
de impasse met de Provincie op te lossen inzake de
reconstructie Geersbroekseweg.

