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 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.

30 januari 2018
Onderwerp

Besluit

Accountantscontrole 2017
Het college van B&W heeft kennis genomen van het
rapport dat de accountant heeft uitgebracht naar
aanleiding van een interim controle van de
administratie. Voorgesteld wordt om de
managementletter aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Jaarverslag leerplicht over schooljaar 2016-2017
Het college van B&W heeft het jaarverslag gelezen
dat ieder schooljaar wordt gemaakt door het
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant. Het
verslag wordt doorgestuurd naar de
gemeenteraadsvergadering van 15 maart 2018.
Vestigen van een recht van opstal voor het
plaatsen van zonnepanelen op het dak van de
kleedaccommodatie van VV Viola
Het college van B&W heeft ingestemd met het
vestigen van het recht van opstal ten behoeve van
het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de
kleedaccommodatie van VV Viola. Eind november
heeft het bestuur van VV Viola het verzoek
ingediend om zonnepanelen te mogen plaatsen op
het dak van de kleedaccommodatie. De
kleedaccommodatie is gemeentelijk eigendom,
waardoor het vestigen van een recht van opstal
voor de zonnepanelen noodzakelijk is. Viola is
akkoord onder de voorwaarden waaronder het
recht van opstal kan worden gevestigd.

1. Kennis te nemen van de interim rapportage van de
accountant en het honorarium voorstel controle
jaarrekening 2017.
2. De managementletter en de reactie op de
bevindingen via raadsinformatie aan te bieden aan de
gemeenteraad.
1. Kennis nemen van het jaarverslag over schooljaar
2016-2017.
2. Het verslag ter kennisname brengen aan de
raadsvergadering van 15 maart 2018.
3. Akkoord gaan met het geven van een korte
presentatie in de raad over het jaarverslag.
Instemmen met het vestigen van het recht van opstal
ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen op
het dak van de kleedaccommodatie van VV Viola,
onder de voorwaarden zoals gesteld in de
betreffende overeenkomst.

Wijzigingsplan Houtgoorstraat 14 te Chaam
Het college van B&W wordt voorgesteld het
wijzigingsplan Houtgoorstraat 14 te Chaam vast te
stellen onder voorwaarden.
Vaststelling wijzigingsplan Prinsehoeflaan 1 te
Alphen
Het college van B&W heeft besloten het
wijzigingsplan Prinsehoeflaan 1 te Alphen vast te
stellen. Omdat het perceel vlakbij het
bedrijventerrein Alphen ligt, mag het omzetten van
een bedrijfswoning naar een burgerwoning geen
hinder opleveren voor de bedrijven op dit terrein.
Uit onderzoek blijkt dat de woning voldoende
afstand heeft tot de bedrijven.
Bijdrage berging St. Taxandria
Het college van B&W heeft besloten Stichting
Taxandria een bijdrage van €10.000 te geven voor
de bouw van een berging. T.b.v. de
raadsvergaderingen die plaatsvinden in de ruimte
van het SKAC is extra meubilair ingebracht. Voor de
opslag hiervan is onvoldoende ruimte. St. Taxandria
wil daarom een berging aanbouwen.

Het wijzigingsplan Houtgoorstraat 14 te Chaam vast
te stellen onder voorwaarden.

1.Het wijzigingsplan Prinsehoeflaan 1 te Alphen
vaststellen.

1. Stichting Taxandria een bijdrage verlenen van €
10.000 voor de bouw van een berging.
2. De kosten ten laste brengen van de post
onvoorzien.

