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
26 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.
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Duurzaamheidsvisie 2019-2022
Het college van B&W van Alphen-Chaam biedt de
duurzaamheidsvisie 2019-2022 ter vaststelling aan
de raad aan. In deze duurzaamheidsvisie zijn de
speerpunten en ambities voor de komende jaren
vastgelegd. De ambities zijn vastgelegd in enkele
Global Goals van de Verenigde Naties. De visie is
opgebouwd rondom drie thema's: energietransitie,
klimaatadaptatie en circulaire economie. Een vierde
pijler is voor de gemeente en de regio.
De gemeente Alphen-Chaam wil graag het goede
voorbeeld geven. Bij de duurzaamheidsvisie hoort
een communicatiestrategie waardoor de gemeente
gestructureerd en regelmatig communiceert met
haar bewoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties.
Evaluatie bibliotheekwerk Alphen-Chaam 2019
Sinds 1 juli 2016 is het bibliotheekwerk in de
gemeente Alphen-Chaam anders georganiseerd.
De stichting bibliotheek Alphen-Chaam heeft vanaf
toen de bibliotheekvestiging in Chaam
overgenomen van Theek 5. Theek 5 is op de scholen
nog wel actief met het product BOS (Bibliotheek Op
School). Bij de start is afgesproken om na een aantal
jaar een evaluatie te houden. Deze is in het voorjaar
2019 uitgevoerd.
Vaststellingsovereenkomst afsluiting 2015 en 2016
plastic verpakkingen, drankenkartons en blik
In 2015 zijn gemeenten voor het eerst de regie gaan
voeren over de sortering en vermarkting van
kunststof verpakkingsafval. Voor de vermarkting
wordt een vermarktingsvergoeding verstrekt vanuit
Afvalfonds Verpakkingen. Dit loopt naast de
geldende ketenvergoeding. Na afloop van een
kalenderjaar wordt voor kunststof jaarlijks een
vermarktingsvergoeding vastgesteld. Dit gebeurt op
basis van het gemiddelde van de werkelijke
afzettarieven. Als het gemiddelde werkelijke
afzettarief lager is dan het voorschot, dan moet de
gemeente een deel van het voorschot terugbetalen.
De uitkomst van de berekeningen voor 2015 en
2016 blijken lager dan de voorschotten die eerder
zijn uitgekeerd door het Afvalfonds. De gemeente
Alphen-Chaam heeft daarom recht op € 3.640,78.

De duurzaamheidsvisie 2019-2022 ter vaststelling
aanbieden aan de raad.

Akkoord te gaan met de inhoud van bijgevoegd
raadsvoorstel en -besluit en deze voor te leggen aan
de gemeenteraad op 18 april 2019.

1. Akkoord gaan met het overeengekomen
schikkingsbedrag voor de definitieve afsluiting van
2015 en 2016.
2. de Vaststellingsovereenkomst ondertekenen en
retourneren aan de regieorganisatie

