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 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.

20 februari 2018
Onderwerp

Besluit

Raadsvoorstel kennisnemen Kaderbrief 2019 en 2e 1. Kennisnemen van de Kaderbrief 2019 van Regio
BERAP 2017 Regio West-Brabant
West-Brabant.
Het college van B&W neemt kennis van de
2. Kennisnemen van de tweede
Kaderbrief en gaat akkoord met het voorstel aan de
Bestuursrapportage 2017 van Regio Westgemeenteraad. Deze Kaderbrief is naar alle
Brabant.
deelnemende gemeente van de Regio West-Brabant 3. Het raadsvoorstel voorleggen aan de
gestuurd.
gemeenteraad.
Kaderbrief 2019 OMWB
Het college van B&W neemt kennis van de
Kaderbrief en gaat akkoord met het voorstel aan de
gemeenteraad. De OMWB stuurt een kaderbrief als
voorbereiding op de begroting voor 2019.
Concept raadsvoorstel Kaderbrief 2019
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
heeft de Kaderbrief 2019 verstuurd. In deze brief
worden belangrijke ontwikkelingen beschreven en
hoe die ontwikkelingen invloed hebben op de
activiteiten en bedrijfsvoering van de
Veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur stelt de
Kadernota vast. De gemeenteraad wordt actief
geïnformeerd en krijgt de mogelijkheid om te
reageren op de inhoud van de Kaderbrief. Dat
gebeurt via een raadsvoorstel.

1. Kennisnemen van de Kaderbrief 2019 OMWB.
2. Akkoord gaan met het voorstel aan de
gemeenteraad.

1. Kennisnemen van het concept raadsvoorstel
m.b.t. de Kaderbrief 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant.
2. Het raadsvoorstel bij de griffie aanbieden om te
behandelen in de komende raadsvergadering.

Woonvisie Alphen-Chaam 2018-2023
In 2015 werd een woningmarktonderzoek
uitgevoerd om een analyse te maken van de situatie
op de woningmarkt. Deze analyse heeft mede de
basis gevormd voor de Woonvisie 2018-2023. In die
Woonvisie staan de ambities en doelen voor de
komende jaren op het gebied van volkshuisvesting.
Het college van B&W biedt de Woonvisie aan aan
de gemeenteraad, om de visie vast te stellen.
Concept raadsvoorstel Kaderbrief 2019
gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten
Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen.
Het college van B&W informeert de gemeenteraad
over de Kaderbrief 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten
Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (NGS). In
deze brief staat hoe de begroting 2019 van de NGS
moet worden opgesteld. De gemeenteraad kan
(indien gewenst) haar zienswijzen kenbaar maken
bij het Algemeen Bestuur van de NGS.
Kaderbrief 2019 RBL West-Brabant
Het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
heeft de Kaderbrief 2019 opgesteld. Hierin staan
belangrijke ontwikkelingen en hoe die van invloed
kunnen zijn op de activiteiten en bedrijfsvoering van
RBL West-Brabant. Het college van B&W informeert
de gemeenteraad hierover en biedt de mogelijkheid
om op de inhoud van de Kaderbrief te reageren.
Kadernota 2019 Diamant-groep
De Diamant-groep heeft de Kadernota 2019
aangeleverd. Het college van B&W biedt de nota
aan de gemeenteraad aan. De Kadernota is een
eerste aanzet tot de begroting 2019. Het bepaalt de
richting voor de doorontwikkeling van de Diamantgroep in 2019 en de jaren daarna. De Kadernota is
ook onderdeel van het proces binnen de
deelnemende gemeenten om te komen tot een
perspectiefnota/voorjaarsnota.
Concept raadsvoorstel Kadernota 2019 GGD West
Brabant
De GGD West-Brabant heeft de Kadernota 2019
gepresenteerd. Deze nota is een eerste belangrijke
stap naar het maken van de begroting van de GGD.
18 regiogemeenten nemen deel aan de
gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant.
Het college van B&W biedt de Kadernota ter
kennisname aan de gemeenteraad aan.

Instemmen met het raadsvoorstel voor de
vaststelling van de Woonvisie Alphen-Chaam 20182023 en deze aan de gemeenteraad aanbieden.

1. Kennisnemen van en instemmen met het
concept raadsvoorstel inzake de Kaderbrief 2019
van de (GR) Nazorg Gesloten Stortplaatsen
Bavel-Dorst en Zevenbergen.
2. Het raadsvoorstel voorleggen aan de
gemeenteraad.

1. Kennisnemen van en instemmen met het
concept raadsvoorstel over de kaderbrief 2019
van de gemeenschappelijke regeling Programma
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten.
2. Het raadsvoorstel bij de griffie aanbieden ter
behandeling in de komende raadsvergadering.

De Kadernota 2019 van de Diamant-groep ter
kennisname aanbieden aan de gemeenteraad.

1. Kennisnemen van en instemmen met het
conceptraadsvoorstel over de Kadernota 2019
van de GGD West-Brabant.
2. Het voorstel aanbieden aan de griffier met het
verzoek het te behandelen in de komende
raadsvergadering.

Concept raadsvoorstel Kaderbrief 2019 RAV
Het college van B&W informeert de gemeenteraad
via een raadsvoorstel over de Kaderbrief 2019 van
de gemeenschappelijke regeling RAV Brabant
Midden, West en Noord. In de brief staan
belangrijke ontwikkelingen en hoe deze van invloed
zijn op de activiteiten en bedrijfsvoering van de
RAV. De gemeenteraad heeft ook de mogelijkheid
om te reageren op de inhoud van de Kaderbrief.
Tijdsplanning ambtelijke samenstelling en
bestuurlijke behandeling documenten P&C cyclus
in 2018
Het college stemt in met de tijdsplanning voor de
ambtelijke samenstelling en bestuurlijke
behandeling van de documenten van de P&C cyclus
van de ABG-organisatie en de drie deelnemende
gemeenten. De planning bestaat uit de Jaarrekening
2017, de Perspectiefnota 2019 in combinatie met
de eerste tussenrapportage 2018, de begroting
2019 en de tweede tussenrapportage 2018.
Subsidieverzoek Sloop ongewenste bebouwing
buitengebied, Ballemanseweg 6B in Galder
Er is een verzoek ingediend voor subsidie voor het
slopen van twee bijgebouwen met asbest
dakbedekking en wandbekleding aan de
Ballemanseweg 6 in Galder. Er wordt voldaan aan
de voorwaarden uit de Verordening Sloop
ongewenste bebouwing buitengebied. Het college
van B&W stelt de beschikking vast.
Principeverzoek Snijderseweg 1A in Chaam
De ZLTO heeft een principeverzoek ingediend voor
de herontwikkeling van de voormalige stal aan de
Snijderseweg 1A in Chaam. Het moet worden
omgebouwd tot een kleinschalige
verblijfsaccommodatie, een vergader/bijeenkomstruimte en een voorzieningenruimte.
De kleinschalige verblijfsaccommodatie past in het
huidige bestemmingsplan. Voor de andere twee
ontwikkelingen moet het bestemmingsplan worden
herzien. Het college van B&W wil in principe
medewerking verlenen aan de herontwikkeling en
bij een concreet bezoek wordt een overeenkomst
met de initiatiefnemer gesloten m.b.t. het verhalen
van de plankosten en het risico op planschade.
Principeverzoek Legstraat 1-1A in Chaam
Er is een principeverzoek ingediend voor een
herbestemming van het perceel Legstraat 1-1A in
Chaam. Op het perceel staat een gesplitste
woonboerderij met twee bijgebouwen. De eigenaar
wil er graag weer één woonhuis van maken. Ten
oosten van de woonboerderij wordt een nieuwe
woning gebouwd. Het college van B&W verleent in
principe medewerking aan het verzoek.

1. Kennisnemen van en instemmen met het
concept raadsvoorstel inzake de Kaderbrief 2019
van de RAV
2. Het voorstel aanbieden aan de griffie om te
behandelen in de komende raadsvergadering.

1. Instemmen met de planning van de bestuurlijke
behandeling van de documenten van de P&C
cyclus in 2018.
2. De gemeenteraad in juni 2018 een
gecombineerd document van de 1e turap 2018
en de perspectiefnota 2019 aanbieden.

De voorgestelde beschikking vaststellen.

1. in principe medewerking verlenen aan het
principeverzoek voor de herontwikkeling van de
voormalige stal, gelegen aan de Snijderseweg 1A te
Chaam, via een tijdelijke omgevingsvergunning voor
strijdig gebruik voor een termijn van maximaal 5 jaar
2. Bij een concreet verzoek een overeenkomst met de
initiatiefnemer af te sluiten voor het verhalen van de
plankosten en het risico op planschade.

1. In principe medewerking verlenen onder in het
voorstel genoemde voorwaarden aan het
principeverzoek ten behoeve van de
herinrichting van het perceel Legstraat 1-1A in
Chaam (samenvoeging twee bestaande
woningen tot één woning en realiseren van een
nieuwe, vervangende tweede woning).
2. Een anterieure overeenkomst afsluiten met de
initiatiefnemer.

Voortzetting project TaalZin 2017-2019
Begin 2016 is het project TaalZin gestart. Het
project wil ‘laaggeletterdheid’ in onze gemeente
tegengaan. Het project is inmiddels geëvalueerd en
het college van B&W heeft besloten om de aanpak
voort te zetten tot en met het schooljaar 20212022.

1. Kennis nemen van de evaluatie (pilot-periode)
voorleesseizoen 09-2016/07-2017 waaruit de
bijzondere maatschappelijke meerwaarde blijkt
van dit project/deze beleidspijler.
2. Het project TaalZin voortzetten van schooljaar
2017/2018 t/m schooljaar 2021/2022.
3. Het benodigde budget vaststellen op maximaal
€2.200,- per jaar.
4. De beschikbaarstelling vereenvoudigen door te
volstaan met indienen begroting, een
kostenverantwoording achteraf plus een
bescheiden resultaatverantwoording.

