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
9 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.

9 oktober 2018
Onderwerp

Besluit

2e tussenrapportage 2018
In de 2e tussenrapportage rapporteert het college
van B&W aan de gemeenteraad over de voortgang
van de begrotingsuitvoering en geeft een prognose
van het financiële resultaat van 2018.
De prognose van het resultaat 2018 bedraagt op
basis van deze tussenrapportage € 748.706
nadelig. De structurele doorwerking naar 2019 en
volgende jaren bedraagt € 92.500 voordelig.
Hiervan is een bedrag van € 18.000 nadelig nog niet
verwerkt in de begroting 2019 inclusief eerst
wijziging.
Principeverzoek Galderseweg 26 te Galder
Er is een verzoek gedaan tot het ontwikkelen van
het perceel aan de Galderseweg 26 te Galder.
Aanvragers willen hier graag 6 woningen/studio`s
en 3 bedrijfsunits realiseren. Om diverse redenen
verleent het college van B&Win principe geen
medewerking aan het verzoek van aanvragers.
Samenwerking Toerisme Alphen-Chaam en
Toerlezjoere
Toerisme Alphen-Chaam en Toerlezjoere in Gilze en
Rijen zijn al enige tijd in gesprek over verdere
samenwerking. Beide verenigingen hebben het
voornemen geuit om eind 2019 te fuseren tot 1
vereniging van ondernemers en belanghebbenden
in de leisure sector. In een presentatie aan het
college van Alphen-Chaam is dit medegedeeld en
toegelicht.

1. Instemmen met de 2e tussenrapportage 2018
2. De 2e tussenrapportage 2018 ter besluitvorming
aanbieden aan de raad voor zijn vergadering van 15
november 2018.

In principe geen medewerking verlenen aan een
ontwikkeling aan de Galderseweg 26 te Galder

Instemmen nadere verkenning van samenwerking
tussen Toerisme Alphen-Chaam en Toerlezjoere.

Verzamelbeleidsregels Participatiewet 2018
In 2017 stelde de gemeenteraad de geactualiseerde
Verzamelverordening Participatiewet vast. Als een
logische vervolgstap actualiseerde de
samenwerkende gemeenten in de
arbeidsmarktregio Midden-Brabant de
verzamelbeleidsregels. Het college van B&W wordt
voorgesteld om deze vast te stellen en de huidige
verzamelbeleidsregels in te trekken.

1. De Verzamelbeleidsregels Participatiewet, IOAW,
IOAZ en BBZ 2018 vaststellen
2. De huidige verzamelbeleidsregels Participatiewet
intrekken.

