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
6 november 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.

6 november 2018
Onderwerp

Besluit

Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III
Uit eerder onderzoek is vastgesteld dat er een
verhoogd risico op longontsteking kan zijn binnen
een afstand van 2 km van geitenhouderijen. Een
vervolgonderzoek heeft geresulteerd in de
rapportage "Veehouderij en Gezondheid
Omwonenden III".
Verbreed landbouwbedrijf Goedentijd 59 te
Alphen
Het college van B&W besloot op 2 oktober jl. om
medewerking te verlenen aan de nevenactiviteiten
bij het te vestigen verbrede landbouwbedrijf aan de
Goedentijd 59 te Alphen. We verleenden geen
medewerking op het onderdeel verblijfsrecreatie
buiten het huidige bestemmingsvlak.
Uit een gesprek met de initiatiefnemer blijkt nu dat
het plaatsen van de kampeermiddelen noodzakelijk
is voor een periode van 10 jaar om een financiering
op het totale project te kunnen krijgen. Na 10 jaar is
de financiering afgelost en is de voorgestelde
verblijfsrecreatie niet meer nodig. Indien het
permanent toestaan van kampeermiddelen niet in
het beleid past, zou het 10 jaar lang toestaan wel
als een hefboom kunnen werken om het beoogde
verbrede landbouwbedrijf ter plaatse te vestigen.
De locatie is daar geschikt voor. In het kader van de
aanpak “Vrijkomende Agrarische Bedrijfslocaties” is
het tijdelijk toestaan van bepaald gebruik één van
de mogelijke oplossingen. In dit geval is het
maximaal 10 jaar toestaan van maximaal 12
kampeermiddelen een klein ruimtelijk offer om
voor de lange termijn een mooie invulling van een
agrarische bedrijfslocatie te krijgen.

Het college van B&W neemt kennis van het
vervolgonderzoek "Veehouderij en Gezondheid
Omwonenden III".

Gedeeltelijk heroverwegen besluit van 2 oktober
2018 en in principe medewerking verlenen aan het
toestaan van maximaal 12 kampeermiddelen voor
een periode van maximaal 10 jaar.

Inkoop loonwaarde methodiek Dariuz 2019-2022
Eén van de onderdelen van de Participatiewet is de
loonwaardebepaling voor mensen die niet in staat
zijn het Wettelijk Minimum Loon te verdienen door
belemmering of handicap. In de arbeidsmarktregio
is afgesproken dat we gezamenlijk een loonwaarde
systematiek inkopen zodat werkgevers in de regio
met 1 loonwaarde-instrument te maken hebben.
Hiervoor is in 2014 een aanbesteding uitgevoerd en
sloten we een contract af met Dariuz voor de duur
van 4 jaar. Het huidige contract met Dariuz loopt
eind 2018 af. We moeten in principe opnieuw
meervoudig onderhands aanbesteden. In afwijking
van het eigen inloopbeleid, doen we het voorstel
om de opdracht voor het loonwaarde-instrument
enkelvoudig te gunnen aan Dariuz. Dit voorstel is
besproken en geaccordeerd door het regionaal
beleidsteam WSP.

1. Af te wijken van het eigen inkoopbeleid, en om de
opdracht voor het loonwaarde-instrument vanaf per
1 januari 2019 enkelvoudig aan te besteden;
2. In te stemmen met de duur van de overeenkomst
van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 met drie
optionele verlengingsmogelijkheden van één jaar.
3. In te stemmen met de verdeling van de
implementatie- en jaarlijkse kosten volgens de
verdeelsleutel van Hart van Brabant. De kosten van
de loonwaardemeting zelf worden betaald door de
gemeente van de geplaatste werkzoekende.
4. De gemeente Tilburg machtigen om namens de
regio Hart van Brabant het loonwaarde-instrument
enkelvoudig aan te besteden en hiertoe de
benodigde volmacht te ondertekenen.

