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 februari 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 februari 2018
Onderwerp

Besluit

Raadsvoorstel Kaders begroting ABG 2019
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor
om in te stemmen met de kaders voor de begroting
2019 van de ABG.
Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling
De Lokale Omroep Stichting uit de gemeente
Alphen-Chaam heeft een aanvraag ingediend om
weer voor 5 jaar als lokale publieke media-instelling
te worden aangewezen. Omdat de stichting voldoet
aan alle eisen van de Mediawet, stelt het college
van B&W de gemeenteraad voor om de aanwijzing
te verlengen en het Commissariaat voor de Media
hierover te berichten.
Bouwrecht Landgoed De Hoevens
Naar aanleiding van het bezoek van de Commissaris
der Koning aan Landgoed De Hoevens is de
informatie over het bouwrecht van de familie Van
der Lande en de beperkingen die van toepassing zijn
(door wijziging van provinciale regelgeving) op een
rij gezet. Het college van B&W wordt gevraagd hier
kennis van te nemen.

Instemmen met de kaders voor de begroting 2019.

1. Kennis nemen van de ontvangst van de aanvraag
van Alphen-Chaam Lokale Omroep Stichting voor
voortzetting van de aanwijzing als lokale publieke
media-instelling.
2. De aanvraag ter advisering aan de gemeenteraad
voorleggen en voorstellen positief te adviseren.
3. Het definitieve advies van de gemeenteraad
digitaal ter kennis te brengen aan het Commissariaat
voor de Media.
Kennis nemen van de achtergrond van het bouwrecht
en de familie van der Lande uit te nodigen voor een
toelichting.

Reparatie bestemmingsplan buitengebied AlphenChaam 2010
In 2012 heeft de Raad van State alle bestemmingen
van intensieve veehouderijen en recreatie
vernietigd en daardoor gelden daar de eerdere
bestemmingsplannen. Een reparatieplan (incl. Plan
MER) kan deze situatie oplossen. Het college van
B&W gaat dan ook een beheersverordening
voorbereiden.
Gedoogbeschikking tijdelijke woonunit
Galderseweg 48 A in Galder
Het college van B&W besluit een gedoogbeschikking
onder voorwaarden te verlenen voor het plaatsen
van een tijdelijke (twee jaar) woonunit op het
perceel Galderseweg 48 A in Galder.
Parkeerdrukmeting Willibrordplein
Na meldingen dat er te weinig parkeerruimte zou
zijn o.a. voor klanten van de Plus Supermarkt werd
afgelopen zomer een parkeerdrukmeting. De
uitkomsten van dit onderzoek zijn in september
2017 al besproken. Het college van B&W besluit
geen ‘blauwe zone’ in te stellen op het
Willibrordplein en dit besluit te communiceren met
de heer Van Eekelen en mevrouw Baeten.
Samenwerkingsovereenkomst met gemeenten
Baarle-Nassau en Breda voor het Centrum Jeugd
en Gezin Breda voor 2018 en 2019
Het college van B&W stemt in met de conceptovereenkomst voor de samenwerking met de
gemeenten Baarle-Nassau en Breda in het Centrum
voor Jeugd en Gezin Breda voor 2018 en 2019.
Wethouder Janssen wordt gemandateerd om de
overeenkomst te tekenen.
Reactie op voorstellen over het takenpakket RWB
en financieel kader
Het college van B&W neemt kennis van het voorstel
aan AB (+bijlagen) over het takenpakket van de
Regio West-Brabant (RWB) en het financieel kader.
De gemeenteraad wordt hiervan in kennis gesteld.

1. Een beheersverordening voorbereiden ter
reparatie van de vernietigde bestemmingen van
intensieve veehouderijen en recreatie.
2. De lopende opdracht aan Rho Adviseurs conform
offerte aanpassen.

Een gedoogbeschikking verlenen voor het plaatsen
van een tijdelijke woonunit op het perceel
Galderseweg 48 A in Galder.

1. Besluiten geen blauwe zone in te stellen op het
Willibrordplein, op basis van de uitkomsten uit de
parkeerdrukmeting.
2. Het besluit schriftelijk communiceren met de
heer Van Eekelen en mevrouw Baeten.

1. Instemmen met de concept-overeenkomst voor
de samenwerking met de gemeenten AlphenChaam en Breda in het Centrum voor Jeugd en
Gezin Breda voor 2018 en 2019.
2. Wethouder Janssen mandateren om deze
overeenkomst te ondertekenen.

1. Kennis nemen van het voorstel aan AB en de
bijbehorende bijlagen over het takenpakket van
de RWB en het financieel kader.
2. Instemmen met de reactie conform een conceptbrief.
3. De gemeenteraad informeren via een
raadsinformatiestuk.

