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
3 juni 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
Bekostiging projectideeën Mark en Leij uit
Fonds Kwaliteitsverbetering
Natuurvereniging Mark en Leij deed een
verzoek voor financiële ondersteuning van
twee projectideeën over biodiversiteit. Het gaat
om een idee om in het gebied De Rette (in de
omgeving van de Strijbeekse Heide) het biotoop
voor de boomkikker te verbeteren. Het tweede
idee is om een strook landbouwgrond op de
Bleeke Heide in te zaaien met een bloemenmengsel voor vlinders. En om daar een
keverbank aan te leggen. De kosten die nog niet
gedekt zijn voor beide projecten zijn € 1.531.
De gemeente is gevraagd om deze kosten bij te
dragen. Deze kosten kunnen worden bekostigd
uit het Fonds Kwaliteitsverbetering.
Verzoek van Duurzaam Alphen-Chaam,
energiecoöperatie in oprichting
Het college van B&W besluit tot een bijdrage
aan Duurzaam Alphen-Chaam in oprichting.
Dit is voor het oprichten van de energiecoöperatie Duurzaam Alphen-Chaam onder de
vlag van de Stichting Alphen-Chaam Energie
(ACE). Na de oprichting maakt het college van
B&W verder samenwerkingsafspraken met de
coöperatie en legt deze vast in een convenant.
Monitor Sociaal Domein 2018
In juni 2018 is de monitor sociaal domein 2017
gepresenteerd. Bij dit voorstel zit de monitor
2018 met een raadsinformatie over de stand
van zaken van de doorontwikkeling.

Besluit
De projectideeën van natuurvereniging Mark en
Leij voor De Rette en de Bleeke Heide à € 1.531
bekostigen uit het Fonds Kwaliteitsverbetering.

1. Duurzaam Alphen-Chaam een bijdrage te
verstrekken voor de oprichtingskosten (notaris)
en de eerste communicatie (folders en/of
website).
2. met de nieuwe stichting/ coöperatie daarna
afspraken maken over de samenwerking in de
energietransitie.

1. Akkoord gaan met bijgevoegde
Raadsinformatie en de monitor Sociaal Domein
2018.
2. Beide documenten aanbieden ten behoeve
van de raadsvergadering op 20 juni 2019.

