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
16 januari 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.

16 januari 2018
Onderwerp

Besluit

Maatregelen N639
Het college van B&W wordt voorgesteld om de
startnotitie en het projectplan voor de maatregelen
aan de N639 binnen de bebouwde kom vast te
stellen en de gemeenteraad nader te
informeren over de stand van zaken van het project
N639.
Mandaat procesbesluit
In de Gemeentewet staat dat het college van B&W
mag besluiten om namens de gemeente, de
gemeenteraad of het college rechtszaken te starten
of zich te verweren in rechtszaken die door anderen
tegen de gemeente, de gemeenteraad of het
college van B&W zijn gestart (inclusief
bezwaarprocedures). Het college heeft besloten om
de bevoegdheden om verweer te voeren inzake
juridische procedures gedeeltelijk te mandateren
aan de algemeen directeur van de ABG-organisatie.
Vaststelling maximumtarief rijbewijzen
Na vaststelling door de gemeenteraad op 7
december 2017 van de Legesverordening 2018 met
bijbehorende tarieventabel is bekend geworden dat
het wettelijk maximumtarief voor een rijbewijs is
verlaagd tot € 39,45 (uitgegaan was van € 39, 67).
Dit tarief valt onder de werking van Artikel 10 van
de Legesverordening. Het college van B&W wordt
voorgesteld om deze 1e wijziging met
terugwerkende kracht vanaf 1-1-2018 vast te
stellen.

1. Het vaststellen van de startnotitie en het
projectplan N639
2. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief

De bevoegdheden om verweer te voeren inzake
juridische procedures die worden ingesteld tegen
de gemeente, het college, de burgemeester en de
gemeenteraad te mandateren aan de algemeen
directeur met de mogelijkheid van ondermandaat.

Het college besluit om de 1e wijziging van de
Legesverordening 2018 met bijbehorende
tarieventabel met terugwerkende kracht vanaf 1-12018 vast te stellen.

Vaststellen wijzigingsplan Kloosterstraat 17 Chaam
Met de vaststelling van het wijzigingsplan
Kloosterstraat 17 in Chaam wordt een vervolg
gegeven aan de positieve principe-uitspraak van 16
mei 2017. Tegen het ontwerp wijzigingsplan zijn
geen zienswijzen ingediend. Het college van B&W
besluit het wijzigingsplan vast te stellen. Na de
vaststelling ligt het plan ter inzage voor een periode
van zes weken.
Bestuurlijke afspraken dierenasiel Breda e.o.
Op 3 november 2017 heeft er bestuurlijk overleg
plaatsgevonden met bestuurders van de
deelnemende gemeenten over subsidie voor de
opvang van zwerfdieren. In dit overleg zijn
afspraken gemaakt over de (berekening van de)
subsidie voor de komende jaren. Het college van
B&W wordt voorgesteld om de bestuurlijke
afspraken over de extra bijdrage van €3.027,-voor
het dierenasiel vast te stellen.

In te stemmen met het vaststellen van het
wijzigingsplan Kloosterstraat 17 in Chaam.

Bestuurlijke afspraken over de berekening van de
subsidie voor het dierenasiel vaststellen en een
extra bijdrage leveren van € 3.027,- over 2017
vanwege een structureel financieel tekort.

