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
12 maart 2019 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.

12 maart 2019
Onderwerp

Besluit

Onderwerp
Besluit
Aanwijzing stembureaus, benoeming voorzitters,
1. Stembureaus aanwijzen voor de
leden en tellers per stembureau voor
gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.
Aangepast handhavingsbeleid artikel 13b
1. Kennisnemen van het gewijzigde
gemeenteraadsverkiezing
2. De voorzitters, leden en tellers van de
Opiumwet 2019 (damocles-beleid)
artikel
13b Opiumwet 2019
Het college van B&W heeft de stembureaus voor de handhavingsbeleid
stembureaus
benoemen.
Op 13 maart 2019 stelde burgemeester Minses
verkiezingen op 21 maart 2018 aangewezen en de Alphen-Chaam
3. De bevoegdheid om eventuele wijzigingen in
‘het gewijzigd handhavingsbeleid artikel 13b
2.
Kennisnemen
van bijgaande
actieve(bij ziekte of
voorzitters, leden en tellers benoemd.
de bezetting
door te voeren
Opiumwet 2019’ voor Alphen-Chaam vast. Hierin
onvoorziene
omstandigheden)
verlenen
aan
raadsinformatie
en deze
door geleiden naar
de Raad
staat hoe de burgemeester gebruik maakt van de
mevrouw Van der Steen – Staps.
bevoegdheid om panden te sluiten waarin drugs
Principeverzoek vestigen daghoreca en
1. In principe medewerking verlenen voor het
gevonden worden.
minicamping op locatie Kerzelseweg 5 in Galder
vestigen van daghoreca en een minicamping
Voorontwerpbestemmingsplan Hof van Gerla
Het voorontwerpbestemmingsplan "Hof van Gerla"
Het college van B&W is in principe bereid
aan de Kerzelseweg 5 in Galder, mits er
Voor de ontwikkeling aan de Nieuwstraat 27 in
vrijgeven
voor
inzage aan
legging.
Instemmen met de
medewerking te verlenen aan het vestigen van
wordtter
voldaan
de gestelde
Alphen is een start gemaakt met een
actieve info
aan de Raad.
daghoreca en een minicamping op de locatie
randvoorwaarden.
Voorontwerp bestemmingsplan. Het college van
Kerzelseweg 5 in Galder.
2. Instemmen met het afsluiten van een
B&W is gevraagd deze openbaar te maken.
anterieure overeenkomst.
Ontwerp bestemmingsplan Bouwerij 15 in Galder 1. In te stemmen met de terinzagelegging van het
Principeverzoek wijzigen bestemming ‘agrarisch
1. In principe planologische medewerking
Met het ontwerpbestemmingsplan Bouwerij 15
ontwerp bestemmingsplan Bouwerij 15 in Galder
bedrijf’ naar bestemming ‘wonen’ voor locatie
verlenen voor het omzetten van de
geven we een vervolg op de positieve
voor een periode van zes weken;
Oude Baan 11 in Chaam
agrarische bedrijfsbestemming naar een
besluitvorming van het college van Burgemeester
2. Te besluiten dat geen exploitatieplan nodig is,
Het college van B&W werkt in principe mee aan het
woonbestemming op het perceel Oude Baan
en Wethouders op 7 november 2017 en 27
omdat het wettelijk kostenverhaal anderszins
verzoek om de bestemming van de locatie Oude
11 in Chaam, mits de overtollige bebouwing
november 2018. Voorliggend bestemmingsplan
verzekerd is door middel van de afgesloten
Baan 11 in Chaam te wijzigen van ‘agrarisch bedrijf’
tot 200 m² wordt gesloopt en de locatie
maakt de sanering van het glastuinbouwbedrijf op anterieure overeenkomst
naar ‘wonen’. De overtollige bebouwing tot 200m²
landschappelijk wordt ingepast.
de locatie Bouwerij 15 in Galder mogelijk. De
moet dan wel worden gesloopt en de locatie moet
2. Instemmen met het afsluiten van een
bestemming ‘agrarisch-agrarisch’ wijzigt naar de
landschappelijk worden ingepast.
verhaalsovereenkomst tegemoetkoming
bestemming ‘wonen’. Direct naast de Bouwerij 15
planschade.
wordt ook een nieuwe woning mogelijk gemaakt.
Grondprijs 2018
Instemmen met de grondprijzen 2018.
Het college van B&W stemt in met de grondprijzen
2018. In vergelijking met 2017 stijgen de
grondprijzen met gemiddeld 1,5%. De grondprijzen
voor sociale huur en bedrijven blijven gelijk. De
stijging komt overeen met de
consumentenprijsindex over het afgelopen jaar.
Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
1. Kennis nemen van het Actieplan
2018 – 2019
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
Eind oktober 2017 heeft de gemeente Alphen2. Het actieplan tijdig indienen bij het Ministerie
Chaam, samen met een groot aantal andere
I&W.
gemeenten en overheidsinstellingen in Nederland,
het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen LET OP!
ondertekend. Nadat zo’n manifest is ondertekend, In het B&W-voorstel staat ‘Ministerie van I&M’
moet er binnen een half jaar een actieplan worden (Infrastructuur & Milieu), maar dat is in 2017

Instemmingsverzoek overdracht taken en
verantwoordelijkheden afval van Regio WestBrabant naar gemeente Breda
Op 23 augustus 2018 besloot het algemeen
bestuur geen andere taken bij RWB te beleggen.
Dit betekende dat er een oplossing gezocht moest
worden voor de afvaltaken.

1. Instemmen met overdracht taken en
verantwoordelijkheden op het gebied van afval van
de voormalige MARB-gemeenten, zijnde de
vertegenwoordiging in de VvC (bestuurlijk) en in de
Kerngroep (ambtelijk) en de daarbij behorende
werkzaamheden, over te dragen aan de gemeente
Breda; agenda 10-11.19 pag. 2
Nummer Betreffende Besluit Actie
2. Instemming door uw college schriftelijk bevestigen
aan Regio West-Brabant.
Eenmalige benoeming onbezoldigde
Mevrouw Margriet Maria Jacobs, geboren op 30 mei
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 1965 te Breda, op verzoek van het bruidspaar
Initiatiefnemer vroeg of de moeder van de bruid op Leyten-van de Gevel éénmalig te benoemen tot
18 mei 2019 het huwelijk mag voltrekken. Daarvoor onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de
is het nodig dat zij eenmalig wordt benoemd tot
burgerlijke stand.
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
Mevrouw volgde een cursus (Buitengewoon)
ambtenaar van de burgerlijke stand en behaalde
het certificaat.
Het bestuursakkoord zero emissie
- Het bestuursakkoord zero emissie
doelgroepenvervoer
doelgroepenvervoer te ondertekenen;
Er is een bestuursakkoord Zero Emissie
- Wethouder Ton Braspenning mandaat te verlenen
Doelgroepenvervoer. Een aantal gemeenten is
voor ondertekening.
daarbij aangesloten. Ook hebben andere partijen
zoals vervoerders, leveranciers van voertuigen,
de VNG, KNV taxi en milieu- en kennisorganisaties
het bijhorende convenant ondertekend. De
ambitie is om in 2025 het doelgroepenvervoer
volledig emissieloos uit te voeren. Op 8 april
tekenen de RWB en gemeenten uit deze regio, die
aan willen sluiten, dit bestuursakkoord.
Cofinanciering vervanging brandmeldinstallatie en Op basis van cofinanciering (50%-50%) bijdragen in
vernieuwing besturingsdeel lift
de kosten van brandmeldinstallatie en lift van Den
Heuvel ter hoogte van € 25.250 inclusief en de lasten
te dekken vanuit de stelpost onvoorzien 2019.

