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
9 april 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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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.
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moet er binnen een half jaar een actieplan worden (Infrastructuur & Milieu), maar dat is in 2017

