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
25 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
Wmo cliëntervaringsonderzoek over 2018
Inwoners die als cliënt te maken hadden met
een voorziening via de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), kunnen als geen ander
aangeven hoe die voorziening voor hen heeft
uitgepakt in de praktijk. Het is dan ook
belangrijk dat gemeenten onderzoek doen naar
cliëntervaringen. Onder andere voor de
verantwoording over het gevoerde beleid.
Gemeenten zijn wettelijk verplicht
cliëntervaringsonderzoeken uit te voeren.
Het cliëntervaringsonderzoek over 2018 is
afgerond. De gemeente is tevreden over de
uitkomsten die over het algemeen vergelijkbaar
zijn met die over voortgaande jaren.
Jaarverslag wet kinderopvang 2018
gemeente Alphen-Chaam
Jaarlijks legt het college van B&W
verantwoording af over haar taak om toe te
zien op de kwaliteit van de kinderopvang. Dit
gaat via een door het ministerie opgesteld
modelverslag. In dit modelverslag worden alle
toezicht- en handhavingstaken
Vermeld die de gemeente in een kalenderjaar
voor Wet kinderopvang verrichtte.
Voorstel Convenant Persoonsgerichte aanpak
voorkoming radicalisering en extremisme
Het college van B&W stemde in met het
voorstel van het Zorg- en Veiligheidshuis
Baronie Breda om een convenant aan te gaan
met het Openbaar Ministerie, de politie, de
Raad voor de Kinderbescherming en de
Reclassering. Dit is bedoeld voor de uitwisseling
van persoonsgegevens bij de persoonsgerichte
aanpak ter voorkoming van radicalisering en
extremisme.

Besluit
1. Het Wmo cliëntervaringsonderzoek
2018 vast te stellen en de uitkomsten te
publiceren;
2. Het onderzoek ter kennisname aan te
bieden aan de raad en de adviesraad
sociaal domein.

-

Instemmen met het bijgevoegde
jaarverslag Wet Kinderopvang 2018.
Het jaarverslag toesturen aan de
Inspectie van het Onderwijs en ter
kennisgeving aanbieden aan de
gemeenteraad

1. In te stemmen met het voorstel een
convenant aan te gaan voor de
uitwisseling van persoonsgegevens bij
de persoonsgerichte aanpak ter
voorkoming van radicalisering en
extremisme gebaseerd op het
‘Modelconvenant persoonsgerichte
aanpak voorkoming radicalisering en
extremisme’;

2. De rol van ‘uitvoerder’ te beleggen bij
Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda;
3. Wethouder Braspenning te machtigen
het convenant te ondertekenen.
Bekrachtigen dat Wethouder Braspenning de
opdracht kreeg om het regionaal actieplan Hart
van Brabant namens de gemeente AlphenChaam te ondertekenen.

Ondertekening aanvraag Perspectief op werk
Staatssecretaris Tamara van Ark riep begin dit
jaar de wethouders van de centrumgemeenten
op tot een regionaal actieplan. In een
gezamenlijke intentieverklaring hebben
werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad,
ministeries van OCW en SZW aangegeven om
de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt
optimaal te benutten. De partijen gaan samen
een extra impuls geven aan de
arbeidstoeleiding van mensen die willen en
kunnen werken. De deelnemende partijen doen
met ‘Perspectief op Werk’ een oproep aan de
arbeidsmarktregio’s om de kansen die de
huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te
benutten. Met het regionaal actieplan Hart van
Brabant geeft de gemeente hier gehoor aan.
Voor een beroep op Perspectief op Werk is het
nodig dat alle wethouders arbeidsmarktparticipatie van de arbeidsmarktregio MiddenBrabant de aanvraag mede ondertekenen.
Jachthuurovereenkomst
Er is voorgesteld in te stemmen met de
WBE Taxandria sloot met de gemeente een
verlenging van de jachthuurovereenkomst
jachthuurovereenkomst af van 1 juli 2013 tot en 2019-2025.
met 30 juni 2019. Al sinds de oprichting van de
Wildbeheereenheid in 1989 huurt
deze vereniging het jachtrecht op de
gemeentegronden. In verband met de
continuïteit van het planmatig wildbeheer
(wildtellingen, toezicht, schadebestrijding,
aanvraag van vergunningen enz.)
heeft het bestuur van WBE Taxandria gevraagd
om de gemeentegronden opnieuw te mogen
huren.

