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
21 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.

Onderwerp
Jaarrekening 2018, ontwerpbegroting 2020 en
meer jaren beleidsstukken van de
Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant
De gemeente Alphen-Chaam is onderdeel van
de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Daarom nam het college van burgemeester en
wethouders kennis van de jaarrekening 2018,
de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenbeleidsplannen van de Veiligheidsregio Middenen West-Brabant. Het college stelde een
concept zienswijze op en stelt de
gemeenteraad in de gelegenheid hierop een
aanvulling te geven.
Voorlopige jaarrekening 2018 en
ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant (OMWB)
Het college vraagt de raad om kennis te nemen
van de voorlopige jaarrekening 2018 en de
conceptbegroting 2020 van de OMWB. Het
voorstel is ook om standpunten in te dienen
tegen de ontwerpbegroting 2020. De OMWB
vraagt een reactie vóór 1 juni. Daarom wordt
de visie vooraf verstuurd.
Voorontwerp bestemmingsplan
Raadhuisstraat 15-19 in Alphen
Voor het perceel op de hoek van de
Raadhuisstraat en Van Leuvenlaan in Alphen is
een bouwplan. Het bouwplan bestaat uit 10
appartementen en twee commerciële ruimtes
van samen 250 m2. Met het collegebesluit
wordt het voorontwerp bestemmingsplan ter
inzage gelegd. Gedurende een periode van zes
weken kan iedereen een inspraakreactie geven
op het voorontwerp bestemmingsplan.

Besluit
- Vaststellen van het concept raadsvoorstel en
raadsbesluit met de daarin opgenomen
zienswijze;
- Stukken doorgeleiden naar de raad met als
doel hen in de gelegenheid te stellen een
aanvullende zienswijze kenbaar te maken;
- De eenmalige teruggave van € 6.183 gebruiken
voor het aanpakken van actuele bluswater
knelpunten in de gemeente.
- Het besluit en zienswijze tijdig kenbaar te
maken aan de Veiligheidsregio in ieder geval
uiterlijk voor 28 juni 2019.
De raad voorstellen:
1. kennis te nemen van de voorlopige
jaarrekening 2018;
2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting
2020 en de meerjarenbegroting;

3. Vooruitlopend op het besluit van de raad
zienswijzen in te dienen op de
ontwerpbegroting.
1. Instemmen met de ter visie legging van het
voorontwerp bestemmingsplan "Raadhuisstraat
15-19 te Alphen" voor een periode van zes
weken;
2. De gemeenteraad informeren, middels
bijgevoegde concept raadsinfo;
3. Instemmen met bijgevoegde concept
anterieure grondexploitatieovereenkomst met
initiatiefnemer.

Beleidsnota ‘Omgevingsdialoog bij ruimtelijke
plannen’
Burgerparticipatie bij ruimtelijke plannen /
besluiten maakt meestal deel uit van de
wettelijke procedure. Ook heeft het college van
burgemeester en wethouders de bevoegdheid
een voorontwerp plan / besluit voor inspraak
ter inzage te leggen. Dit kan nog vóór de
wettelijke procedure is. Dit kan zij doen op basis
van de Inspraakverordening. Vaak zijn op dat
moment de plannen van een initiatiefnemer al
bijna definitief. De plannen worden daardoor
niet snel meer aangepast als er bezwaren,
wensen en belangen van bijvoorbeeld
omwonenden zijn. Het college wil daarom niet
meer standaard het voorontwerp
bestemmingsplannen ter inzage leggen.
Daarvoor in de plaats komt een
omgevingsdialoog door de
initiatiefnemer van een ruimtelijk
ontwikkelingsproject. Dit wordt verplicht.
De resultaten van de omgevingsdialoog worden
in een verslag opgenomen. Dat wordt een
onderdeel van het plan / besluit.
Vaststellen jaarstukken 2018
De huidige jaarstukken zijn grotendeels
gecontroleerd door de accountant. Alle
financiële aanpassingen, naar aanleiding van de
tot nu toe uitgevoerde controlewerkzaamheden, zijn doorgevoerd in de
jaarrekening. De jaarrekening 2018 sluit
vooralsnog met een negatief rekeningresultaat
van € 508.000.
Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling
(GR) schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten West-Brabant
De raad geeft toestemming aan het college voor
instemming met de derde wijziging
gemeenschappelijke regeling (GR) programma
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.
Ontwerp Begroting 2020 en concept
Jaarstukken 2018 van Regionaal Bureau
Leerplicht West-Brabant
Het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
bood de Ontwerp Begroting 2020 en de concept
Jaarstukken 2018 ter kennisgeving aan voor de
gemeenteraad. De gemeenteraad kan hierop
een visie geven. De vaststelling van deze
documenten is voorbehouden aan het bestuur
van het Regionaal Bureau Leerplicht WestBrabant. Het college stemde in met deze
documenten. Daarom is ook besloten om deze
documenten op 21 juni ter kennisgeving aan te
bieden aan de gemeenteraad met het voorstel
om hierbij geen zienswijzen in te dienen.

Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en
concept-raadsbesluit, inclusief de daarbij
behorende bijlage, en dit aanbieden aan de
griffie ten behoeve van besluitvorming door de
gemeenteraad.

Vaststellen jaarstukken 2018 en bijgaand
raadsvoorstel voor te leggen aan het presidium
met het verzoek deze te agenderen voor
behandeling in de raadsvergadering van
20 juni 2019.

De raad vragen toestemming te verlenen om in
te stemmen met de derde wijziging van
Gemeenschappelijke Regeling Leerplicht &
Voortijdig Schoolverlaten West-Brabant.

Instemmen met het raadsvoorstel met
betrekking tot de Ontwerp Begroting 2020 en
de concept Jaarstukken 2018 van het Regionaal
Bureau Leerlicht West-Brabant en dit voorstel
met tussenkomst van de griffier op 20 juni 2019
aan te bieden aan de gemeenteraad.

Principeverzoek uitbreiding camping
Christianen (Bouwerij ongenummerd, Galder)
Van Dun Advies diende op 11 maart 2019 een
verzoek in namens initiatiefnemers. Het verzoek
gaat om een uitbreiding van de camping met
twee recreatiewoningen (aan de Bouwerij
ongenummerd in Galder). Het college van B&W
besluit geen medewerking te verlenen aan het
verzoek. De gewenste uitbreiding is namelijk in
strijd met het gemeentelijk beleid en het
profiel. Ook gaat het de omvang van een
camping te buiten. Het college kan geen
alternatieven aanbieden.
Aanwijzing van de stembureaus en benoeming
voorzitters, leden en tellers van de
stembureaus voor de verkiezing van het
Europees Parlement
Het college besloot de stembureaus aan te
wijzen en de voorzitters, leden en tellers te
Benoemen. Het gaat om de verkiezingen van 23
mei 2019 (leden van het Europees Parlement).
Ontwerpbestemmingsplan Eigen Thermen
Resort
Na de inspraakperiode is een
ontwerpbestemmingsplan voorbereid. Het
voorontwerpbestemmingsplan lag uiteraard ter
inzage. Natuurvereniging Mark en Leij is nauw
betrokken en er
is overleg geweest met BMF en provincie. Het
ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage
gelegd. Tijdens de inzagetermijn kunnen
standpunten en ideeën worden aangegeven.

1. Geen medewerking te verlenen aan het
verzoek om uitbreiding van camping
Christianen met een tweetal vakantiewoningen
(ter vervanging van stacaravans);
2. Verzoeker via bijgevoegde antwoordbrief op
de hoogte te stellen van uw besluit.

Het college besluit de stembureaus aan te
wijzen en de voorzitters, leden en tellers voor
de bezetting van de stembureaus te benoemen.
De verkiezing voor het Europees Parlement
wordt gehouden op 23 mei 2019.

Het ontwerpbestemmingsplan accorderen en
vrijgeven voor terinzagelegging voor een
periode van 6 weken.
Wethouder Wilmsen mandateren om de laatste
wijzigingen in de conceptstukken te accorderen.
Akkoord gaan met de conceptovereenkomst
tussen gemeente en ETR betreffende de
inrichting en natuurcompensatie.

