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
1 oktober 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.

1 oktober 2018
Onderwerp

Besluit

Aanbesteding werken Blokkenweide/Withagen en
Zandstraat/Chaamseweg
Op 17 september heeft de aanbesteding van het
bestek "reconstructie en rioolvervanging
Blokkenweide en Withagen in Chaam" en van het
bestek "rioolvervanging en reconstructie van de
Chaamseweg en Zandstraat in Alphen"
plaatsgevonden. Voor beide bestekken hebben we
5 aannemers uitgenodigd om in te schrijven via een
onderhandse aanbesteding via het digitale platform
Tenderned. Bij beide aanbestedingen is aannemer
Van der Zanden uit Moergestel de laagste
inschrijver. De inschrijfsommen blijven binnen de
beschikbaar gestelde kredieten.

Kennis nemen van de resultaten van de
aanbestedingen van de reconstructies en
rioolvervangingen in de Blokkenweide en Withagen in
Chaam en de Zandstraat en Chaamseweg in Alphen

Concept verbreed landbouwbedrijf aan de
Goedentijd 59 te Alphen
Aanvragers willen zich vestigen aan de Goedentijd
59 te Alphen. Ze willen het melkveebedrijf
voortzetten en een verbreed landbouwbedrijf
starten. Ter plaatse zal in de bestaande bebouwing
dagbesteding voor dementerende ouderen en
alzheimerpatiënten worden aangebonden. Tevens
zal een moestuin en streekwinkel worden opgezet.
Op een perceel deels aansluitend aan het
bestemmingsvlak willen ze een minicamping
oprichten gericht op de aqua doelgroep volgens de
leefstijlenanalyse voor maximaal 12
kampeermiddelen. De verbrede activiteiten passen
in de afwijkingsbevoegdheid die in het
bestemmingsplan buitengebied 2010 zijn
opgenomen. De minicamping-activiteiten zijn
buiten het bouwvlak gelegen. Omdat het een
veehouderij betreft, is uitbreiding aan strenge
regels gebonden die door de Verordening ruimte
worden opgelegd. Door de aard van de veehouderij
kan wel aan die regels worden voldaan, maar alle
bedrijfsactiviteiten dienen op het bedrijfsperceel
plaats te vinden. Het huidige bouwvlak is al 1 ha,
waarbij de sleufsilo’s buiten het bouwvlak liggen.
Indien ook nog een kampeerveld binnen het
bouwvlak moet worden gebracht, is een
bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Het
bouwvlak/bouwperceel krijgt dan een gekunstelde
vorm. Dit is in strijd met het principe van zuinig
ruimtegebruik. Bovendien wordt ingezet op gebruik
van VAB’s ten behoeve van o.a. verblijfsrecreatie.
Het toestaan van mogelijkheden om nieuwe
kampeermiddelen te plaatsen op nieuwe locaties,
anders dan bestaande campings, is niet gewenst.
Aanpak personen met verward gedrag
Het college van B&W stelt de lokale
uitvoeringsagenda aanpak voor personen met
verward gedrag vast. Hierin staat beschreven hoe
de gemeente zorgt dat mensen met verward gedrag
(preventief) de juiste zorg- en ondersteuning
krijgen. De agenda bestaat uit lokale maatregelen
en uit maatregelen die in samenwerking met de
regio worden uitgevoerd. Het college stelt hiervoor
in 2018 en 2019 een bedrag van €20.000,- ter
beschikking. Er wordt voorgesteld om de adviesraad
sociaal domein om advies te vragen en de
gemeenteraad te informeren over de stand van
zaken.

In principe medewerking verlenen aan het concept
via een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voor
nevenactiviteiten.
In principe geen medewerking verlenen aan het
toestaan van maximaal 12 kampeermiddelen
jaarrond inclusief voorzieningen.

1. De lokale uitvoeringsagenda aanpak personen met
verward gedrag in concept vast te stellen;
2. Voor de aanpak personen met verward gedrag in
2019 en 2010 een bedrag ter hoogte van €20.000,ter beschikking te stellen;
3. De adviesraad sociaal domein hierover advies te
vragen;
4. De gemeenteraad te informeren over de stand van
zaken en de vervolg aanpak personen met verward
gedrag en tijdens een thema avond.

De-escalatiemodel zorg en veiligheid
In het kader van de aanpak personen met verward
gedrag wordt is de regio West-Brabant het
zogenaamde de-escalatiemodel ontwikkeld. Dit deescalatiemodel bevordert de samenwerking in
situaties van inwoners met complexere
problematiek waarbij ook veiligheid in het geding
is/ kan komen. Het draagt er aan bij dat snel de
passende hulp en ondersteuning beschikbaar komt
en dat de problematiek niet verder escaleert. Het
college besluit om het de-escalatie model vast te
stellen en (lokaal) te implementeren.
Vaststelling programmabegroting 2019
In het kader van de begrotingscyclus wordt de
gemeenteraad de programmabegroting 2019
aangeboden en geagendeerd voor de vergadering
van 8 november aanstaande.

1. Vaststellen van de handreiking de-escaleren regio
West-Brabant als 'richtlijn' om regionaal en lokaal op
een eenduidige wijze te gaan samenwerken.
2. Deelnemen aan het regionale implementatietraject
dat start in oktober 2018.

1) Instemmen met de programmabegroting 2019;
2) Het raadsvoorstel begroting voorleggen aan het
presidium met het voorstel dit te agenderen voor de
vergadering van de raad d.d. 8 november 2018.

