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
14 mei 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.

14 mei 2019
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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
2018 – 2019
Eind oktober 2017 heeft de gemeente AlphenChaam, samen met een groot aantal andere
gemeenten en overheidsinstellingen in Nederland,
het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
ondertekend. Nadat zo’n manifest is ondertekend,
moet er binnen een half jaar een actieplan worden
gepresenteerd. Dat plan is er nu. Het college van

1. Kennis nemen van het Actieplan
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
2. Het actieplan tijdig indienen bij het Ministerie
I&W.
LET OP!
In het B&W-voorstel staat ‘Ministerie van I&M’
(Infrastructuur & Milieu), maar dat is in 2017
veranderd in I&W (Infrastructuur & Waterstaat).

Raadsvoorstel jaarrekening 2018 en begroting
2020 GGD West-Brabant
Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling de jaarrekening van
het voorgaande en de begroting van het komende
jaar vast. De jaarrekening en begroting worden
aangeboden aan de gemeenteraad.

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van
de GGD West Brabant
2. Kennis te nemen van de begroting 2020 van de
GGD West Brabant
3. De raad voor te stellen kennis te nemen van de
jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de
GGD West Brabant en de volgende zienswijze in te
dienen:
De raad gaat ervan uit dat de GGD:
a) De Agenda van de Toekomst 2019 – 2022 als
meerjarenbeleidskader volgt. De raad vindt deze
agenda een goed richtinggevend stuk.
b) Met betrekking tot de JGZ:
b.1. per gemeente aangeeft welke activiteiten in
het kader van Lokaal verbinden in 2020 worden
uitgevoerd.
b.2. inzichtelijk maakt welke inspanningen zij extra
doet om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te
houden/krijgen.
b.3. dat de GGD spoedig duidelijkheid biedt over de
vraag of de JGZ 4 – 18 jarigen tot 18 jaar is of tot en
met 18 jaar.
c) In de evaluatie van het voor 2018 - 2019
toegekende extra budget voor de intensivering
Infectieziektebestrijding duidelijk aantoont dat de
eerder door het AB akkoord bevonden structurele
verhoging van € 150.000,- per 2020 absoluut
noodzakelijk is.
d) M.b.t. RUPS inzicht geeft in het bedrag dat via de
landelijke regeling wordt verworven en in hoeverre
daarnaast gebruik dient te worden gemaakt van de
€ 150.000,- waarmee het AB in zijn overleg van 24
januari 2019 heeft ingestemd.
e) Ervoor zorgt dat de begroting vanaf 2021 voldoet
aan de gestelde eisen in het BBV. In vergelijking
met 2019 is met de begroting 2020 al een grote
stap voorwaarts gezet.

Jaarrekening 2018, begroting 2020 en
meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 en
Strategieplan Diamant-groep
Dit jaar presenteert de Diamant-groep een nieuw
strategieplan voor de komende jaren. De toekomst
vraagt om vernieuwing en innovatie.
De Diamant-groep vat de nieuwe strategie
samen in 5 speerpunten.

De raad met bijgevoegd ontwerp raadsvoorstel
adviseren de jaarrekening 2018, het Strategieplan
2020-2024, de begroting 2020 en
meerjarenbegroting 2021 t/m 2023 voor
kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in
te dienen.

Programma Jeugdwerkloosheidsvrije regio
Alphen-Chaam neemt deel aan het regionale
programma Jeugdwerkloosheidsvrije regio.
Er zijn 3 scenario’s uitgewerkt om te komen tot
structurele inbedding van het programma bij de
deelnemende gemeenten. In Alphen-Chaam is een
klein aantal jongeren bereikt met het programma.
De kosten van structurele inbedding wegen niet op
tegen de baten. Het programma loopt nog tot en
met 2019.

1. Besluiten om per 2020 te stoppen met deelname
aan het programma Jeugdwerkloosheidsvrije zone.
2. Bijgaande concept brief gebruiken om de
regiegroep te informeren over het collegebesluit.

Gehele schuldhulpverlening vanaf 1 januari 2020
bij kredietbank

1. kiezen voor het onderbrengen van de gehele
(technisch-financiële) schuldhulpverleningsketen
aan een kredietbank;
2. de subsidie aan IMW Breda per 1 januari 2020
voor schuldhulpverlening geleidelijk aan en ten
dele af te gaan bouwen;
3. een onderhandse meervoudige aanbesteding
te doen.

ABG Meldcode huiselijk geweld, ouder- en
kindermishandeling
Half september 2017 stemden de colleges van
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen in
met de meldcode huiselijk geweld, kinder- en
ouderenmishandeling voor de ABG-organisatie.
Landelijk is het verplicht om een meldcode
huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling
vast te stellen. Een meldcode is een stappenplan
bij signalen van kindermishandeling en andere
vormen van huiselijk geweld. Dit voorstel gaat over
de update van de meldcode huiselijk geweld,
kinder- en ouderenmishandeling voor de ABGorganisatie. Daarom wordt deze voorgelegd aan
het ABG-bestuur én de drie colleges (AlphenChaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen).

De geactualiseerde ABG meldcode huiselijk geweld,
ouder- en kindermishandeling vaststellen en laten
uitvoeren door de ABG-organisatie

Provinciale Visie op mestbewerking
De provincie Noord-Brabant stelde in 2017 het
mestbeleid voor Brabant vast. Dit beleid moet
bijdragen aan de transitie van de veehouderij in
Brabant. Deze visie op mestbeleid is een
doorvertaling van het Brabantse mestbeleid. Dat
kan het uitgangspunt zijn, voor initiatieven die in
de gemeente ontstaan. Ook is deze visie bedoeld
als onderlegger voor nog te maken locatiekeuzes
voor mestbewerking.

1. Er wordt ingestemd met de provinciale Visie op
Mestbewerking
2. Het besluit tot instemming wordt door
wethouder Wilmsen ingebracht tijdens de
vergadering van de Commissie van Advies van de
RWB op 29 mei 2019.

Procesvoorstel aanpak laaggeletterdheid
mei-december 2019 / Taalhuis
Zo'n 1036 van de inwoners in Alphen-Chaam is
laaggeletterd. De impact van laaggeletterdheid is
groot. Laaggeletterden hebben grote moeite met
lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden en
het communiceren in het Nederlands. Dit kan
zorgen voor problemen in het gezin, het werk en
het belemmert sociale contacten/deelname aan
het maatschappelijk verkeer. Ook kan het zorgen
voor een slechtere gezondheid en er ligt een
relatie met schuldvorming en armoede. Dit zijn
voldoende redenen om laaggeletterdheid aan te
pakken. Het college van B&W stelde de
processtappen t/m december 2019 vast.
De belangrijkste eerste stap hierbij is het werven
van een taalhuiscoördinator en opzetten van
taalhuizen in de drie ABG-gemeenten.

1. Akkoord te gaan met de in het voorstel
genoemde processtappen t/m december 2019
2. Te starten met het werven van één
taalhuiscoördinator voor de drie ABG gemeenten

Communicatie Cittaslow gemeente
Alphen-Chaam
Alphen-Chaam is een Cittaslow-gemeente en daar
zijn we trots op. In 2020 zijn we alweer tien jaar
Cittaslow gecertificeerd. We maken onderdeel uit
van een internationaal keurmerk en hebben de
belofte gedaan dat we streven naar de hoogst
mogelijke kwaliteit van leven voor onze inwoners,
ondernemers en bezoekers. De gemeente wil met
de communicatiestrategie en de uitvoering ervan
aan de slag. Om de communicatiestrategie, maar
zeker ook het handelen als Cittaslow-gemeente
goed intern te verankeren, is het belangrijk 'af te
spreken' wat Cittaslow voor de gemeente
betekent. En waaraan zij binnen het Cittaslowconcept haar identiteit ontleent. Om hiertoe te
komen is er een plan van aanpak opgesteld.

1. In te stemmen met het voorgestelde plan van
aanpak communicatie Cittaslow en de daarbij
behorende planning.
2. In te stemmen met het doorgeleiden van de
raadsinformatie communicatie Cittaslow naar de
gemeenteraad voor de raadsvergadering van 23
mei.

