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
11 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
Actieve informatie aan de raad over
doorontwikkeling Het Trefpunt
Op 4 juli 2019 behandelt de gemeenteraad de
Perspectiefnota 2020. Hierin komt ook Het
Trefpunt aan bod. Het college van B&W geeft
via een raadsinformatiebrief meer inzicht in de
beoogde doorontwikkeling.
1e tussenrapportage 2019 en
perspectiefnota 2020
Het document ‘1e tussenrapportage 2019/
perspectiefnota 2020’ is een combinatie van de
1e tussenrapportage (turap) 2019 en de
perspectiefnota 2020 - 2023. Bij de inrichting
van de planning & control cyclus is uit een
oogpunt van effectiviteit en efficiency gekozen
om deze documenten te combineren. In de 1e
tussenrapportage (turap) legt het college van
B&W verantwoording af aan de gemeenteraad
over het gevoerde beleid in de eerste vier
maanden van 2019. Ook staat daarin een
prognose voor de rest van het jaar.
Met de perspectiefnota geeft de gemeenteraad
kaders en speerpunten van beleid aan. Deze
moet het college van B&W bij het samenstellen
van de begroting 2020 en de jaren erna
gebruiken. Hierbij is rekening gehouden met
het raadsprogramma
‘Hart voor de leefomgeving’ .
Raadsinformatie motie
'Samen uit samen thuis'
De gemeenteraad nam op 8 november 2018 de
motie 'Samen uit, samen thuis' aan. Via de
motie is het college van B&W gevraagd om te
overleggen met de gemeente Breda. Het gaat
om de mogelijkheden voor een bijdrage aan de
fietsallee. Bij het definitieve raadsbesluit
moeten alle subsidiemogelijkheden en overige
bijdragen in beeld zijn.

Besluit
De raad actief informeren op 20 juni 2019 over
de doorontwikkeling van Het Trefpunt.

1. Instemmen met de 1e tussenrapportage
2019
2. De 1e tussenrapportage 2019 ter vaststelling
voorleggen aan de gemeenteraad voor zijn
vergadering van 4 juli 2019
3. Instemmen met de perspectiefnota 2020
4. De perspectiefnota ter kennisname
aanbieden aan de gemeenteraad voor zijn
vergadering van 4 juli 2019
5. De uitgangspunten van het financieel beleid
in de bijlagen ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad voor zijn vergadering van 4 juli
2019

Bijgevoegde raadsinformatie naar de raad
sturen.

Raadsinformatie Boswachterij Chaam
Op de locatie van het voormalige Weidebad
(Alphensebaan in Chaam) is een plan in
ontwikkeling om een wellnesshotel en
natuurpoort/horeca te realiseren.
Een voorontwerpbestemmingsplan lag ter
inzage van 18 december 2018 tot en met 14
januari 2019. Een ontwerpbestemmingsplan ligt
ter inzage van 4 juni tot en met 15 juli 2019 ter
inzage. Tijdens deze termijn kan iedereen een
visie of mening over het plan geven.
Plan van Aanpak Regionale Energie
Strategie 2030
Het college van B&W stemt in met het plan van
aanpak van de Regionale Energie Strategie (RES)
2030 West-Brabant. De RES wordt opgesteld
door de regio West-Brabant. Daarin staat een
bod aan het Rijk over de hoeveelheid op te
wekken duurzame energie binnen de regio
(zon-, wind-, warmte-, innovatieve technieken).
Vrijgave ontwerp wijzigingsplan
Elsakkerpad 16 Chaam
Met het ontwerp wijzigingsplan Elsakkerpad 16
in Chaam wordt de bestemming agrarisch agrarisch bedrijf gewijzigd naar de
bestemming wonen. Het in het verleden
gevestigde agrarisch bedrijf wordt gesaneerd.
Projectafwijkingsbesluit Druisdijk 9b Alphen
Initiatiefnemer exploiteert op de locatie
Druisdijk 9b een pluimveehouderij. Hij is van
plan om een extra silo te realiseren voor de
opslag van mest en spoelwater. Uit de toetsing
blijkt dat voldaan kan worden aan alle relevante
beleidsstukken en omgevingsaspecten. Omdat
het alleen gaat om de realisatie van een silo zijn
er geen milieukundige gevolgen.
Opstellen Risicokaart Niet Gesprongen
Explosieven gemeente Alphen-Chaam
Met het vaststellen van de begroting 2019 is
besloten dat er een risicokaart komt. Het gaat
om een risicokaart voor niet gesprongen
Explosieven. De opdracht hiervoor wordt
gegeven aan een extern bureau.
Principeverzoek Anneville-laan 198
Ulvenhout AC
Initiatiefnemer vraagt om een functiewijziging
van de bedrijfswoning Anneville-laan 198 in
Ulvenhout AC. Het voorgestelde besluit is om
medewerking te verlenen aan het initiatief.
Voorwaarde is dat er wordt voldaan aan de
genoemde voorwaarden. De belangrijkste is dat
de bedrijfsloods van circa 430 m² wordt
verkleind tot maximaal 200 m².

De raad informeren over het
ontwerpbestemmingsplan Boswachterij Chaam
met bijgevoegde raadsinformatie

1. Het Plan van Aanpak RES2030 Regio WestBrabant vast te stellen;
2. De gemeenteraad te informeren via de
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

1. In te stemmen met de terinzagelegging van
het ontwerp wijzigingsplan Elsakkerpad 16 in
Chaam voor een periode van zes weken;
2. Te besluiten dat geen
exploitatieovereenkomst nodig is, omdat het
wettelijk kostenverhaal anderszins is verzekerd
via de leges.
1. In te stemmen met de ontwerpomgevingsvergunning voor de realisatie van
een silo op de locatie Druisdijk 9b;
2. De ontwerp omgevingsvergunning bekend te
maken en voor een ieder ter inzage te leggen.
3. De definitieve omgevingsvergunning te
verlenen als er geen zienswijzen worden
ingediend.
4. Te besluiten dat er geen verklaring van geen
bedenkingen van de gemeenteraad nodig is.
Aan ReasEuro wordt opdracht verstrekt voor
het opstellen van een Risicokaart Niet
Gesprongen Explosieven voor de gemeente
Alphen-Chaam

In principe medewerking verlenen aan de
beoogde functiewijziging van bedrijf naar
wonen, mits wordt voldaan aan de in dit besluit
genoemde voorwaarden.

