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
7 januari 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.

7 januari 2019
Onderwerp

Besluit

Vaststelling bestemmingsplan Schellestraat 22 in
Alphen
Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage voor
een periode van 19 oktober 2018 tot en met 29
november 2018. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
Bestuursopdracht/startnotitie Regionale Energie
Strategie 2030 West-Brabant
Het college van B&W stemt in met de
bestuursopdracht voor de ontwikkeling en
uitvoering van de Regionale Energie Strategie 2030
West-Brabant (RES2030).

De gemeenteraad via een raadsvoorstel voorstellen
het bestemmingsplan Schellestraat 22 in Alphen
ongewijzigd vast te stellen.

Goudbergseweg te Strijbeek: verzoek om
handhaving
Er is een verzoek om handhaving ingediend bij het
college van B&W voor een loods aan de
Goudbergseweg in Strijbeek.
Ondertekening convenant “Het nut van uw net”
De gemeente Alphen Chaam ondersteunt het
project “Het nut van uw net”, waarbij gebruik wordt
gemaakt van de glasvezelverbinding om
(brand)veilig thuis te kunnen (blijven) wonen.
Reactie managementletter 2018
We verwijzen naar de managementletter 2018 en
de reactie hierop van het college. De accountant zal
in de vergadering van de auditcommissie van 29
januari 2019 een toelichting geven op de
managementletter 2018.

1. Instemmen met de bestuursopdracht RES WestBrabant en de wethouder duurzaamheid namens het
college plaats laten nemen in de stuurgroep.
2. Akkoord gaan met de governancestructuur en de
financiële bijdrage ad € 2.500 tot eind 2019.
3. De gemeenteraad informeren via de regionale
informatiebrief.
Het afwijzen van het verzoek om handhaving op
hobby-activiteiten in de loods aan de Goudbergseweg
te Strijbeek.

1. Het convenant “Het nut van uw net”
ondertekenen.
2. Wethouder Braspenning machtigen om op 17
januari 2019 het convenant namens het college
te ondertekenen.
1. Inhoudelijk kennis nemen van de managementletter 2018.
2. De reactie van het college op de, in de
managementletter, genoemde aanbevelingen vast te
stellen.
3. Beide stukken ter bespreking aanbieden aan de
auditcommissie voor de vergadering van 29 januari
2019.

