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
28 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
Tweede wijziging GR Regio West-Brabant
De gemeenschappelijke regeling Regio
West-Brabant moet worden aangepast.
Raadsvoorstel jaarstukken 2018 en begroting
2020 Regio West-Brabant
Het college van B&W neemt kennis van de
ontwerpjaarstukken 2018 en
ontwerpbegrotingen 2020 van Regio
West-Brabant en REWIN*
* Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor
West-Brabant

Vaststelling bestemmingsplan
Bouwerij 15 Galder
Het college van B&W besluit om het
bestemmingsplan Bouwerij 15 in Galder, ter
vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan
lag van 26 maart tot en met 6 mei 2019 ter
inzage. Tegen het ontwerpbestemmingsplan
zijn geen andere visies of meningen ontvangen.

Besluit
1. De gemeenteraad voor te stellen om het
college toestemming te verlenen om in te
stemmen met de tweede wijziging GR Regio
West-Brabant
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 en
de voorlopige jaarrekening 2018 inclusief
voorgestelde resultaatbestemmingen RWB;
2. Kennis te nemen van het ontwerpactieprogramma 2019-2023 RWB en de
gemeenteraad voor te stellen daar een
zienswijze op in te dienen zoals geformuleerd in
het raadsvoorstel;
3. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting
2020 RWB en daar geen zienswijze op in te
dienen;
4. Kennis te nemen van jaarverslag 2018,
uitvoeringsprogramma 2020-2023 en begroting
2020 REWIN.
De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel
voor te stellen het bestemmingsplan Bouwerij
15 in Galder ongewijzigd vast te stellen.

Vaststellen bestemmingsplan
Legstraat 3 in Chaam
Het college van B&W besluit om het
bestemmingsplan Legstraat 3 in Chaam ter
vaststelling aan te bieden aan de
gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan
lag van 26 maart tot en met 6 mei 2019 ter
inzage. Tegen het ontwerpbestemmingsplan
zijn geen andere visies of meningen ontvangen.
Jaarrekening 2018 en begroting 2020
Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten
Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Het college van B&W neemt kennis van de
concept jaarstukken 2018 en concept begroting
2020 van de Gemeenschappelijke Regeling
Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en
Zevenbergen.

Aanbieden van leningen via het
Stimuleringsfonds volkshuisvesting
De raad adviseerde het college van B&W om
te kijken naar leningsvormen bij het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Gedoogbeschikking onder voorwaarden voor
tijdelijke woonunit Boslust 3b in Alphen
Het college van B&W verleent een tijdelijke
gedoogbeschikking. Het is een
gedoogbeschikking onder voorwaarden voor
twee jaar. Het gaat om het plaatsen van een
tijdelijke woonunit op een perceel aan de
Boslust 3b in Alphen.

De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel
voor te stellen het bestemmingsplan Legstraat 3
in Chaam ongewijzigd vast te stellen.

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018
van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg
Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en
Zevenbergen
2. Kennis te nemen van de begroting 2020 van
de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg
Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en
Zevenbergen
3. De raad voor te stellen kennis te nemen van
de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van
de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg
Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en
Zevenbergen en geen zienswijze in te dienen.
1. Besluiten om de reeds beschikbare 125.000
euro voor de blijverslening beschikbaar te
stellen voor de volgende leningsvormen van het
Svn:
- Verzilverlening
- Starterslening
2. Besluiten om op dit moment vanuit
duurzaamheid geen lening op te starten bij het
Svn maar dit nog nader te bekijken.
3. Besluiten om een verordening op te stellen
voor de verzilverlening en de starterslening.
Te besluiten een gedoogbeschikking onder
voorwaarden te verlenen voor het plaatsen van
een tijdelijke woonunit op het perceel Boslust
3b in Alphen

Verlenen van de omgevingsvergunning voor
uitbreiding van de varkenshouderij op het
adres Rijsbergsebaan 8 in Galder
Initiatiefnemer stuurde een aanvraag
omgevingsvergunning voor uitbreiding van de
varkenshouderij aan de Rijsbergsebaan 8 in
Galder. Een ontwerp omgevingsvergunning lag
ter inzage. Er zijn twee visies/standpunten
ingediend. Daarom is het ontwerp
omgevingsvergunning op één onderdeel
gewijzigd. Op de overige onderdelen zijn de
ontvangen standpunten tegengesproken.
Beëindiging aardbeienteeltbedrijf in ruil voor
bouwtitel Meerleseweg 5 in Chaam
Initiatiefnemer stuurde een verzoek voor de
beëindiging van het teeltbedrijf
aan de Meerleseweg 5 in Chaam. Daarvoor in
de plaats is gevraagd om een bouwtitel en
wijziging naar een woonbestemming.
Verlenging regionaal Energieloket
Het college van B&W verlengt het abonnement
op het regionale energieloket. Daarmee hebben
inwoners en ondernemers toegang tot alle
actuele informatie over het besparen van
energie en het verduurzamen van hun woning.
Conversie hard- en software op de milieustraat
Het huidige toegangssysteem met
magneetkaarten is verouderd en niet meer
bedrijfszeker:
- De magneetkaarten hebben een beperkte
levensduur en er duiken steeds meer fouten op.
Steeds meer magnetenkaarten moeten
vervangen worden. Ook de magneetkaartlezer
is dringend aan vervanging toe.
- Het databestand met de uitgeleverde
magneetkaarten heeft een update nodig.
- Het huidige betaalsysteem laat menselijke
fouten toe door het handmatig invoeren van de
bedragen.
- Door het installeren van een registratie- en
betaalzuil bij de weegbrug kunnen de
afvalfracties geregistreerd worden op een
touchscreen. De parkwachters voeren dan niet
de administratieve handelingen uit. Dit systeem
laat minder fouten toe en het is sneller. De
parkwachters hebben zo ook continu en
makkelijk overzicht op de milieustraat.

Verlenen van de omgevingsvergunning voor
uitbreiding van de varkenshouderij op het adres
Rijsbergsebaan 8 in Galder met inachtneming
van de nota van zienswijzen en wijzigingen ten
opzichte van het ontwerpbesluit.

1. In principe bereid te zijn om medewerking te
verlenen aan het verzoek voor de beëindiging
en sanering van het aardbeienteeltbedrijf in ruil
voor een bouwtitel, aan de Meerleseweg 5 in
Chaam, mits kan worden voldaan aan de
gestelde voorwaarden;
2. Verzoeker via bijgevoegde antwoordbrief op
de hoogte te stellen van dit besluit.
Besluiten tot verlenging van het Regionaal
Energieloket van Greenhome met twee jaar en
de kosten vanuit budget duurzaamheid betalen.

1. Instemmen met het voorstel voor de
conversie van de hard- en software op de
milieustraat, zoals beschreven.
2. Instemmen met het investeringsbedrag en de
verdeling tussen de drie gemeenten , zoals
beschreven.
3. Instemmen met het onderhouds- en
interventiecontract en de opname ervan in de
exploitatiekosten.

Invorderingsbeschikking dwangsom
Baarleseweg 56a Alphen
Het college van B&W legde een last onder
dwangsom op. Deze is niet binnen de
begunstigingstermijn betaald. Daarom wordt nu
een invorderingstraject gestart.
Subsidie basisondersteuning 2e helft 2019
De organisaties die vrij toegankelijke
ondersteuning bieden in de gemeente
Alphen-Chaam, dienden samen een
subsidieaanvraag in.

Overgaan tot het invorderen van de verbeurde
dwangsom van € 2.500,- voor het niet binnen
de begunstigingstermijn voldoen van de
opgelegde last voor het legaliseren/verwijderen
van de roestvrijstalen schoorsteenpijp op het
dak van de woning Baarleseweg 56a Alphen
1. Kennisnemen van de subsidieaanvraag
basisondersteuning voor de periode juni tot en
met december 2019;
2. De subsidiebudgetten voor de periode juni
tot en met december 2019 te verlenen aan MEE
West-Brabant (€ 57.863), IMW Breda (€ 56.946)
en ContourdeTwern (€ 7.671);
3. Aanvullend een incidentele subsidie
beschikbaar stellen van € 10.143 voor
ondersteuning bij de vorming van het
dorpsteam en dit bedrag op te nemen in de 1e
Turap 2019;
4. Meerjarenafspraken maken met de
genoemde organisaties voor de periode 2020
t/m 2022.

