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
18 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
W.M.C. de Leeuw benoemen tot ambtenaar
van de burgerlijke stand
De heer W.M.C. de Leeuw is al beëdigd bij de
rechtbank als ambtenaar van de burgerlijke
stand. Dit blijft geldig voor alle gemeenten. Er is
geen beëdiging meer vereist.
Ontwerp Interim omgevingsverordening
Noord-Brabant
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
stelden op 16 april 2019 het ontwerp van de
Interim omgevingsverordening Noord-Brabant
vast. Dit ontwerp heeft een inspraak- en
overlegprocedure van vier weken. Het ligt vanaf
24 mei ter inzage. Iedereen kan zijn reactie
tijdens de inspraakperiode op het ontwerp bij
Gedeputeerde Staten indienen.
Beleidsregels Bijzondere bijstand
Het college van B&W besloot om nieuwe
beleidsregels bijzondere bijstand vast te stellen.
De oude beleidsregels worden ingetrokken.
Raadsbrief ALM-studie Nazorgfonds Gesloten
Stortplaatsen en uitstel sluiting stortplaats
Zevenbergen
Er is een convenant gesloten tussen de
exploitanten van de gesloten stortplaats
Zevenbergen en de Provincie Noord-Brabant.
Dit gaf aanleiding voor Gemeenschappelijke
Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen om een
raadsbrief te maken. Ook stelde de provincie
Noord-Brabant een Statenmededeling op. Met
deze twee zaken krijgen de gemeenteraadsleden informatie over de ALM-studie. En over
het uitstel van de sluiting/overdracht aan de
provincie van de stortplaats Zevenbergen.

Besluit
Voor de uitvoering van de werkzaamheden op
burgerzaken de medewerker W.M.C. de Leeuw
benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke
stand.

Een reactie geven op het ontwerp van de
Interim omgevingsverordening Noord-Brabant
door het indienen van een zienswijze.

1. Beleidsregels bijzondere bijstand juni 2019
vaststellen
2. Beleidsregels bijzondere bijstand december
2018 intrekken
Kennisnemen van de raadsbrief ALM-studie.
Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen en uitstel
sluiting stortplaats Zevenbergen en deze
versturen aan de gemeenteraad.

