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
23 januari 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.

23 januari 2018
Onderwerp

Besluit

Toekomstige afvalzameling.
De toekomst van de afvalinzameling is een aantal
keren onderwerp van gesprek geweest. De ambitie
is om in de toekomst bij te dragen aan de landelijke
VANG-doelstellingen. Intussen is bekeken welke
aanpassingen op het huidige inzamelsysteem
mogelijk zijn om alvast een start te kunnen maken
met het verminderen van het restafval. Het college
wordt geadviseerd om het resultaat hiervan als
actieve raadsinformatie voor te leggen aan de
gemeenteraad.
Toezichtsoordeel omgevingsrecht IBT 2017 en
Uitvoeringsprogramma 2018.
Iedere gemeente moet op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving een
actueel beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en
een jaarverslag hebben. De provincie houdt hier
toezicht op. Voor 2017 heeft de provincie
geoordeeld dat de zojuist genoemde stukken
voldoen aan de gestelde eisen. Ook voor 2018 is er
een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hierin is
voor het onderdeel vergunningverlening per
onderdeel aangegeven hoeveel aanvragen er
worden verwacht. Voor het onderdeel toezicht en
handhaving is per gebied vastgelegd op welke
aspecten gecontroleerd en eventueel gehandhaafd
gaat worden.

De notitie “toekomstige afvalinzameling” voor
kennisgeving aangenomen en deze als actieve
informatie ter kennis brengen van de gemeenteraad
d.d. 01-02-18.

1. Het toezichtsoordeel omgevingsrecht IBT 2017
voor kennisgeving aangenomen.
2. Het uitvoeringsprogramma VTH 2018 vaststellen.
3. Het toezichtsoordeel en uitvoeringsprogramma
VTH 2018 ter kennisname naar de raad sturen
middels raadsinformatiebrief.

Anterieure overeenkomst ontwikkeling Eigen
Akkoord met de anterieure overeenkomst en starten
Thermen Resort op locatie Weidebad te Chaam.
met de fase om een voorontwerpbestemmingsplan
Al enkele jaren is Eigen Thermen Resort als
op te stellen.
ontwikkelaar bezig om op de locatie van het
voormalige Weidebad een hotel en wellness
complex te ontwikkelen. De grond is in eigendom
van Staatsbosbeheer. De ontwikkeling is een
uitvloeisel van een tender van Staatsbosbeheer om
de locatie te herontwikkelen. Het college heeft in
2015 in principe medewerking toegezegd aan de
ontwikkeling. Inmiddels is de ontwikkelaar in een
eindstadium met een eindfinancier en wil men de
bestemmingsplanprocedure voorbereiden. Hiervoor
is een anterieure overeenkomst opgesteld. Het
college wordt voorgesteld hiermee in te stemmen.

