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
4 december 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.
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Onderwerp

Besluit

Levering en plaatsing 2 ondergrondse
glascontainers parkeerterrein Leeuwerik te Galder
Op de parkeerplaats van De Leeuwerik in Galder
staan 2 bovengrondse glascontainers met een
inhoud van 2,5 m3. Medio 2017 zijn de containers
tijdelijk verplaatst naar een ander deel van de
parkeerplaats. Aanleiding voor het verplaatsen
waren klachten van de omgeving. De glascontainers
zijn inmiddels verouderd en aan vervanging toe. Om
die reden stellen we voor om 2 ondergrondse
containers aan te schaffen. De ondergrondse
containers hebben onder andere een grotere
capaciteit en hoeven minder vaak geleegd te
worden.
Zelfevaluatie 2018 Basisregistratie Personen (BRP)
en Reisdocumenten
Op het gebied van de Basisregistratie Personen
(BRP) en van de Waardedocumenten is de
gemeente verplicht jaarlijks een zelfevaluatie te
doen. De documenten die de basis hiervoor vormen
worden aangeboden aan het college van B&W. De
in 2016 vastgestelde documenten zijn geüpdatet als
gevolg van de invoering van de AVG en wettelijke
wijzigingen in de regelgeving.
Beleidsregels Bijzondere Bijstand (versie november
2018)
Het college van B&W heeft besloten nieuwe
Beleidsregels Bijzondere bijstand vast te stellen. De
oude Beleidsregels worden hiermee ingetrokken.

1. Instemmen met het voorstel de 2 bovengrondse
containers op het parkeerterrein van de Leeuwerik te
vervangen door 2 ondergrondse containers
2. Instemmen met de aanschaf en plaatsing van 2
ondergrondse glascontainers, te leveren door
BWaste.
3. Instemmen met het versturen van de
raadsinformatie.

Voor 2018 de Regeling Beheer en Toezicht BRP , de
procedures Basisregistratie Personen en
Waardedocumenten vast te stellen.

1. Beleidsregels bijzondere bijstand (versie november
2018) vaststellen
2. Beleidsregels bijzondere bijstand (versie maart
2018) intrekken

Beslissing op bezwaar principe verzoek
Galderseweg 61
Omwonenden van de Galderseweg 55-61 hebben
een bezwaarschrift ingediend tegen het genomen
principebesluit van Van Gisbergen. Tegen een
principebesluit staat geen bezwaar of beroep open.
De commissie voor de bezwaarschriften dient deze
echter wel in behandeling te nemen. Het college
van B&W is geadviseerd de bezwaren niet
ontvankelijk te verklaren.
Principeverzoek wijziging “Landgoed Het
Schaan”te Chaam
Initiatiefnemer verzoekt om principemedewerking
aan een wijziging van de opzet van “Landgoed Het
Schaan” aan de Schaanstraat 6a te Chaam. Ten
eerste wenst initiatiefnemer een aan de noordzijde
van het landgoed geprojecteerd landhuis naar de
oostzijde van het landgoed te verplaatsen. Ten
tweede wenst initiatiefnemer een verruiming van
de gebruiksmogelijkheden van de op het landgoed
geprojecteerde / gebouwde woning(en), met
uitzondering van het landhuis, zodanig dat een
gebruik als recreatiewoning mogelijk is.
Principeverzoek toevoegen ruimte-voor-ruimte
woning en wijzigen bestemming naar horeca
Alphensebaan 11 te Chaam
Voor het perceel Alpensebaan 11 in Chaam is een
verzoek ontvangen voor het wijzigen van de
bestemming naar horeca en het toevoegen van een
ruimte-voor-ruimte woning op het naast gelegen
perceel.

De bezwaarschriften van omwonenden van de
Galderseweg 55-61 met inachtneming van het advies
van de commissie bezwaarschriften, de bezwaren
kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

Ter plaatse van “Landgoed Het Schaan”, gelegen aan
de Schaanstraat 6a te Chaam:
1. Géén medewerking te verlenen aan verplaatsing
van een aan de noordzijde van het landgoed
geprojecteerd landhuis naar de oostzijde van het
landgoed;
2. In principe medewerking te verlenen aan een
verruiming van de gebruiksmogelijkheden van op het
landgoed geprojecteerde / gebouwde woning(en),
met uitzondering van het landhuis, zodanig dat een
gebruik als recreatiewoning mogelijk is, mits wordt
voldaan aan de in dit voorstel gestelde voorwaarden.

1. In principe het oprichten van één ruimte-voorruimte woning op het naastgelegen perceel van
Alphensebaan 11 voorstelbaar te achten.
2. In principe de omzetting van de
bedrijfsbestemming naar horeca, afhankelijk van het
type, voorstelbaar te achten. Waarbij akoestiek een
aandachtspunt is. En het parkeren op eigen terrein
opgelost moet worden.
3. Dat nader onderzoek nodig is om te kunnen
bepalen of beide functies op die locatie verenigbaar
zijn.
Principeverzoek woningbouw aan de Stationstraat In principe medewerking verlenen aan het behouden
43a, 45 en 47 in Alphen
van de bestaande woningen en het toevoegen van
Voor de locatie Stationsstraat 43a, 45 en 47 in
twee woningen op het achterterrein op de locatie
Alphen is een principeverzoek ontvangen. Hierbij
Stationstraat 43a, 45 en 47 60 in Alphen, mits wordt
zijn diverse inrichtingsvarianten opgesteld. Indien
voldaan aan gestelde voorwaarden.
het plan doorgaat, dient hier een bestemmingsplan
voor te worden opgesteld.
Eigen Thermen Resort Chaam, Bestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan goedkeuren en
Boswachterij Chaam
vrijgeven voor inspraak voor een periode van 4
Op de locatie van het voormalige Weidebad in
weken.
Chaam wordt een thermen resort met natuurpoort
ontwikkeld. Voor deze ontwikkeling is een
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld.
Adoptie van de provinciale Rotonde N260 te
Instemmen met het beschikbaar stellen van de
middencirkel van de provinciale Rotonde N260 te
Alphen
Een ondernemer uit de gemeente heeft gevraagd of Alphen onder de voorwaarden in de bijgevoegde
overeenkomst.
hij een de rotonde op de N260 mag adopteren en
hierop reclame mag voeren voor zijn bedrijf.

