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
20 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.

20 november 2018
Onderwerp

Besluit

Wegbeheerplan 2018-2022 gemeente AlphenChaam
Bij het beheer van de openbare ruimte is een
adequaat wegbeheer van groot belang. Enerzijds
vanuit de beleving van de openbare ruimte,
anderzijds vanuit het oogpunt van veiligheid.
Bovendien voorkomt adequaat wegbeheer
kapitaalvernietiging, door het toepassen van de
juiste maatregelen op het meest geschikte moment.
Om de 2 jaren voeren we een weginspectie uit. De
weginspectie die in het voorjaar van 2018 is
uitgevoerd vormt de basis voor het wegbeheerplan
2018-2022 met bijbehorende operationele
planning.
Normenkader rechtmatigheidstoetsen 2018
Bij rechtmatigheidstoetsen wordt getoetst of
processen met financiële beheershandelingen
conform geldende externe en interne wet- en
regelgeving (=normenkader) worden uitgevoerd.
Het normenkader laten we jaarlijks vaststellen door
de gemeenteraad.
Medewerkers van de ABG-organisatie voeren de
toetsen uit als onderdeel van de interne controle
naar getrouwheid en rechtmatigheid.
De accountant beoordeelt het systeem en de
uitvoering van de interne controle inclusief
rechtmatigheidstoetsen. Haar bevindingen betrekt
ze bij het oordeel over de getrouwheid en
rechtmatigheid van de jaarrekening.

1. In te stemmen met wegbeheerplan 2018-2022
2. Het raadsvoorstel via het presidium ter vaststelling
voorleggen aan de Raad.
3. De financiële gevolgen verwerken in de
meerjarenbegroting 2019-2022
4. De volgende weginspectie over 2 jaar uitvoeren.

1. Instemmen met het normenkader
rechtmatigheidstoetsen 2018.
2. Het normenkader rechtmatigheidstoetsen 2018 ter
besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad
voor zijn vergadering van 13 december 2018.

Raadsvoorstel Fietsallee
De uitvoering van het project Fietsallee staat
gepland voor 2019. De Fietsallee is een brede
fietsverbinding tussen het Ulvenhoutse voorbos en
het Bels Lijntje. In de begroting is budget
opgenomen voor dit project.. De gemeenteraad
wordt voorgesteld het krediet beschikbaar te stellen
voor de uitvoering van het project.
Toegankelijkheid Alphen-Chaam en uitleggen
“Rode Loper”
Dit jaar controleerden ouderen en mindervaliden de
meest belopen routes op aanwezige obstakels en
hindernissen in alle drie de kernen. Er is naar
aanleiding van deze “controles” een
kostenoverzicht opgesteld om obstakels te
verwijderen en de nodige maatregelen te treffen
om de betreffende looproutes goed toegankelijk te
maken. De totale kosten zijn beperkt en kunnen ten
laste worden gebracht van reguliere
onderhoudsbudgetten. De uitvoering kunnen we
per direct opstarten.
Subsidieverzoek Generaal Maczek memorial i.o.
Stichting Generaal Maczek Memorial wil een
herdenkingsplek voor Poolse militairen realiseren
aan de Ettensebaan in Breda. De gemeente AlphenChaam verleent een subsidie van € 1944,- om deze
herdenkingsplek te realiseren.
Principeverzoek Ulicotenseweg 10 te Chaam
Er is een verzoek ingediend voor het toestaan van
een lunchroom, woning en hotel op de locatie
Ulicotenseweg 10.

Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken
Op dit moment zijn er geen beleidsregels voor het
wel of niet verstrekken van een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Het is
duidelijker voor inwoners als ze weten welke
criteria er gelden.

De raad voorstellen het krediet te voteren voor
uitvoering van het project Fietsallee.
De keuzes voor de kwaliteitsniveaus per onderdeel
accorderen.

1. Het overzicht van maatregelen enkosten voor
kennisgevingaannemen;
2. De uitvoering van maatregelen,die betrekking
hebben op deinrichting en het onderhoud van
de openbare ruimte, per direct telaten uitvoeren en
de kostendaarvan ten laste te brengen vanreguliere
onderhoudsbudgetten.
3. Toezicht en handhaving actieflaten inzetten op het
vrijhoudenvan deze looproutes opoverhangend groen
en foutgeparkeerde auto’s.
4. De Raad informeren conformraadsinformatie.

Stichting Generaal Maczek Memorialnamens onze
gemeente een subsidie teverlenen van € 1944,- voor
het realiserenvan een generaal Maczek Memorial
aande Ettensebaan in Breda.

Vooralsnog geen principe medewerking te verlenen
aan het verzoek om Horeca categorie-2 toe te staan
op de locatie Ulicotenseweg 10 te Chaam. De
gevraagde ontwikkeling is voorstelbaar mits;
1. Er een omgevingsdialoog wordt gevoerd.
2. Er voor de volledig invulling van het perceel
een sluitende parkeerbalans wordt overlegd;
3. Er geen bezwaren zijn vanuit een goede
ruimtelijke ordening;
1. De behoefte naar het aantal hotelkamers
wordt aangetoond en;
Het hotel voorziet in een verblijf van beperkte duur.
Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken vaststellen.

Beslissing op bezwaarschrift
Tegen een omgevingsvergunning is bezwaar
gemaakt. Dit bezwaarschrift is niet tijdig ingediend,
want ontvangen na afloop van de bezwaartermijn.
Bezwaarmaker is in de gelegenheid gesteld om
schriftelijk aan te tonen dat sprake is van een
verschoonbare termijnoverschrijding.
Bezwaarmaker maakte hier geen gebruik van. Het
college besluit, conform het advies van de
commissie bezwaarschriften, het bezwaarschrift
niet-ontvankelijk te verklaren.

Te besluiten conform het advies van de commissie
bezwaarschriften het bezwaarschrift niet-ontvankelijk
te verklaren.

