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
30 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.

30 oktober 2018
Onderwerp

Besluit

Versturen raadsinformatie enquête en
klankbordgroep afvaltransitie Alphen-Chaam
De AfvalSpiegel begeleidt de gemeente AlphenChaam in het traject om te komen tot een nieuw
afvalbeleid vanaf 2020. Een van de acties is het
uitzetten van een enquête om de mening van
inwoners over de afvaltransitie te peilen. Ook
worden klankbordgroepen georganiseerd om de
resultaten van de enquête te bespreken en
uitgebreider na te denken over de toekomstige
afvalinzameling. Hiervoor zijn inwoners en
belangenverenigingen uitgenodigd. Raadsleden
nodigen we ook uit voor het bijwonen van deze
bijeenkomsten.
Principeverzoek Sint Janstraat tussen 12 en 16 te
Alphen
Op 18 juni 2018 is een principeverzoek ingediend
om medewerking te vragen voor het realiseren van
een woning op de locatie Sint Janstraat tussen 12
en 16 te Alphen. Het college van B&W besluit in
principe en onder voorwaarden medewerking te
verlenen aan het verzoek.
Ontwerpbestemmingsplan Hofstade 1 te Alphen
Het voorontwerpbestemmingsplan Hofstade 1 te
Alphen heeft ter inzage gelegen. Het college van
B&W wordt nu gevraagd het
ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inzage.

- Versturen raadsinformatie over uitzetten enquête
toekomstige afvalinzameling onder inwoners en het
uitnodigen van inwoners en belangenverenigingen
voor bijeenkomsten klankbordgroepen
- Uitnodigen raadsleden voor bijeenkomsten van de
klankbordgroep.

In principe, onder randvoorwaarden, bereid om
medewerking te verlenen voor het realiseren van een
woning op locatie Sint Janstraat tussen 12 en 16 te
Alphen.

Instemmen met de ter inzage legging van de ontwerp
omgevingsvergunning en het
ontwerpbestemmingsplan Hofstade 1 te Alphen voor
een periode van zes weken

Verzoek om handhaving bouwplannen Centrum
Chaam (Eekelaar)
Er is een verzoek om handhaving ingediend op de
uitvoering van de bouwwerkzaamheden in het
centrum van Chaam (Eekelaar). Het college van
B&W wijst het verzoek af omdat er geen
strijdigheden zijn geconstateerd.
Verzoek Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
tot schriftelijke besluitvorming benoeming DB en
vaststellen nieuwe financiële verordening
Het dagelijks bestuur van de regionale
ambulancevoorziening legt het algemeen bestuur
(de portefeuillehouders van de deelnemende
gemeenten) haar voorgenomen besluit inzake een
tweetal zaken voor te weten:
1.instemmen met de nieuwe samenstelling van het
DB;
2.instemmen met de gewijzigde financiële
verordening.

het afwijzen van het verzoek om handhaving van De
Bont Beheer BV op de uitvoering van de
bouwwerkzaamheden in het Centrum van Chaam
(Brouwerij).

1. akkoord te geven op de samenstelling van het
dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke RAV
Brabant Midden-West-Noord;
2. In te stemmen met het voorgenomen besluit tot
vaststellen van de nieuwe geactualiseerde financiële
verordening 2018;
3. De RAV van deze besluiten op de hoogte te
brengen middels het bijgevoegde formulier.

