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
12 februari 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.

12 februari 2019
Onderwerp

Besluit

Concept raadsvoorstel kadernota 2020 GGD
West-Brabant
Kort geleden ontvingen we de kadernota 2020 van
de gemeenschappelijke regeling GGD WestBrabant. Deze nota is de aanzet naar de begroting
2020 en geeft richting aan de werkzaamheden
van de GGD voor 2020. De kadernota is 24 januari
2019 vastgesteld door het Algemeen bestuur.
Concept raadsvoorstel kaderbrief Regionale
Ambulance Voorziening 2020
We ontvingen de kaderbrief 2020. Het Algemeen
Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant
Midden, West- en Noord stuurde ons deze. In deze
brief staan belangrijke actuele
ontwikkelingen. Ook is er een beschrijving van hoe
deze van invloed zijn op de activiteiten en de
bedrijfsvoering van de RAV. Het Algemeen Bestuur
besluit tot vaststelling van de kadernota. Er is een
concept raadsvoorstel opgesteld.
Aanbieden van Kaderbrief 2020 van Regionaal
Bureau Leerplicht West-Brabant aan de
gemeenteraad
We ontvingen de Kaderbrief 2020 van het Regionaal
Bureau Leerplicht West-Brabant. Hierin worden
de inhoudelijke en financiële kaders geschetst voor
de begroting 2020 van dit bureau.

1. kennisnemen van de kadernota 2020 GD West
Brabant
2. instemmen met het concept raadsvoorstel en dit
bij de griffier aanbieden ter behandeling in de
vergadering van de gemeenteraad van 14 maart 2019

1. kennisnemen van en instemmen met het concept
raadsvoorstel inzake de kaderbrief 2020 van de RAV
2. het voorstel aanbieden aan de griffie ter
agendering voor de vergadering van 14 maart 2019

1. kennis te nemen van de Kaderbrief 2020 van
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
2. De gemeenteraad voor te stellen om geen
zienswijze op de Kaderbrief 2020 in te dienen
3. Instemmen met het concept raadsvoorstel om de
Kaderbrief 2020 aan te bieden aan de gemeenteraad
op 14-3-2019

Kadernota 2020 Diamant-groep
Met de Diamant-groep is afgesproken dat zij in de
eerste twee maanden van het jaar een kadernota
aanleveren. Hiermee wordt de richting bepaald
voor de doorontwikkeling van de Diamant-groep in
2020 en volgende jaren. Ook maakt de kadernota
deel uit van het proces binnen de deelnemende
gemeenten bij de realisatie van de
perspectiefnota/voorjaarsnota van betreffende
gemeenten.
Voorbereidingskrediet voor onderzoeken nieuw
woongebied Galder
Er is een voorbereidingskrediet van € 30.000,nodig. Dit is voor de voorbereidende
werkzaamheden voor de aankoop van de gronden
van een nieuw woongebied voor Galder.
Kaderbrief 2020 Omgevingsdienst Midden-en West
Brabant (OMWB)
Het college van B&W neemt kennis van de
kaderbrief 2020 van OMWB en stelt de raad voor
om deze ter kennisgeving aan te nemen.
Raadsvoorstel Nota Parkeernota Alphen Chaam
De gemeente Alphen-Chaam ontvangt graag een
overkoepelende nota waarin de parkeernormen
staan.
Raadsvoorstel N639, principekeuze wel of geen
randweg Chaam
De gemeenteraad wordt gevraagd om een
principebesluit te nemen. Initiatiefnemer wil weten
of de raad positief is over een randweg om Chaam.
En aanvragen wil, bij een positief besluit, dat de
raad de provincie vraagt de nodige studie te
starten.
Integraal Veiligheidsbeleid Alphen-Chaam 20192022
Het college van B&W stemde in met het concept
Integraal Veiligheidsbeleid 2019 - 2022 en focusblad
2019 voor de gemeente Alphen-Chaam. In dit beleid
staan de prioritaire thema's op het gebied van
veiligheid voor de komende jaren. De belangrijkste
thema’s zijn:
- de aanpak van High Impact
Crimes
- overlast
- ondermijning
- versterking van de verbinding tussen zorg en
veiligheid
Concept raadsvoorstel kaderbrief 2020
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Kort geleden ontvingen we van het Algemeen
Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant de
kaderbrief 2020.

Bijgaande kadernota 2020, opgesteld door de
Diamant-groep, ter kennisname aanbieden aan de
raad.

Bijgevoegd raadsvoorstel voor het voteren van een
voorbereidingskrediet van € 30.000,- ten behoeve
van de voorbereiding voor de aankoop van gronden
voor een nieuw woongebied voor Galder voorleggen
aan het presidium ter agendering voor de
raadsvergadering van 14 maart 2019.
1. Kennis nemen van de kaderbrief 2020 OMWB
2. De raad voorstellen om kennis te nemen van de
kaderbrief 2020 met het bijgevoegde raadsvoorstel.

De gemeenteraad voor te stellen de Nota
Parkeernormen Alphen-Chaam 2019 en de
Verordening Mobiliteitsfonds vast te stellen.
In te stemmen met het raadsvoorstel voor de N639

1. Instemmen met het concept Integraal
Veiligheidsbeleid 2019 – 2022.
2. Instemmen met het focusblad 2019 AlphenChaam.
3. Kennis nemen van het concept raadsvoorstel en
concept raadsbesluit.
4. Deze stukken door te geleiden naar de
gemeenteraad met als doel het Integraal
Veiligheidsbeleid 2019 - 2022 door hen vast te laten
stellen.

1. Kennisnemen van en instemmen met het concept
raadsvoorstel aangaande de kaderbrief 2020 van de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Midden- en West- Brabant.
2. Het raadsvoorstel bij de griffie aanbieden ter
behandeling in de raadsvergadering van 14 maart
2019.

Raadsvoorstel kennisnemen 2e BERAP 2018 en
kaderbrief 2020 Regio West-Brabant
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen en
de Nota Verbonden Partijen stuurde Regio WestBrabant de kaderbrief voor 2020 aan de
deelnemende gemeenten. Tegelijkertijd is de
tweede bestuursrapportage 2018 verzonden.
Wijzigingsvoorstel Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) gemeente Alphen-Chaam
Iedereen die aan personen tegen betaling
nachtverblijf aanbiedt moet een nachtregister
bijhouden. De wens bestaat om vanuit de gemeente
een digitaal nachtregister voor te
schrijven aan exploitanten van nachtverblijven. Dit
kan als proef. De wens is om het aantal gegevens
dat een exploitant moet invullen in het
nachtregister uit te breiden. Om dit mogelijk te
maken is een wijziging van de APV noodzakelijk.
Invoering digitaal nachtregister
Iedereen die er zijn beroep of gewoonte van maakt
nachtverblijf aan te bieden aan personen is
verplicht een nachtregister bij te houden. Om dit
makkelijker te makenis het advies dat de
burgemeester een digitaal model vaststelt.Het gaat
om het digitaal nachtregister op basis
van het systeem van X-Com. Ook wordt voorgesteld
om als college van B&W akkoord te gaan met het
starten van een pilot met dit register. Daarvoor is
het nodig dat de raad akkoord gaat met de
enkelvoudige wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening
Verkoop stukken grond nabij de Strijbeekseweg
voor natuurontwikkeling
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant/ Provincie
Noord-Brabant vraagt om een paar stukken
grond te verkopen voor natuurontwikkeling. Het
gaat om grond in de buurt van de Strijbeekseweg in
Strijbeek.
Verlenen omgevingsvergunning Hofstade 1 in
Alphen
Voor de gronden aan de Hofstade 1 in Alphen heeft
een ontwerp omgevingsvergunning ter
inzage gelegen. Daarbij lag ook het ontwerp
bestemmingsplan Hofstade 1 te Alphen. Het
bestemmingsplan is op 7 februari door de
gemeenteraad vastgesteld.
Gewijzigd besluit voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning
In het besluit voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning staat het (uitvoerings)beleid over de
Wmo. Ook staan er de uitgangspunten en bedragen
in over pgb’s en eigen bijdrage. Door de
indexeringen en wijzigingen in de eigen bijdrage
moet het besluit worden aangepast.

1. Kennis te nemen van de 2e BERAP 2018 van Regio
West-Brabant
2. Kennis te nemen van de kaderbrief 2020 van Regio
West-Brabant
3. Het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen aan
de gemeenteraad op 14 maart 2019.
Kennisnemen van en instemmen met het
wijzigingsvoorstel ten behoeve van de Algemene
plaatselijke verordening gemeente Alphen-Chaam
2017 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad.

1. In te stemmen met het besluit van de
burgemeester om het digitaal nachtregister volgens
het model van X-Com middels een aanwijzingsbesluit
vast te stellen en om daarin de ambtenaren te
benoemen die bevoegd zijn tot het controleren van
het nachtregister, mits de raad instemt met de
voorgestelde wijziging van de APV;
2. Akkoord te gaan met het starten van een pilot
omtrent het digitaal nachtregister gedurende de
periode 1 april 2019 t/m 31 december 2020, mits de
raad instemt met de voorgestelde wijziging van de
APV.
De aangeven stukjes grond te verkopen.

Burgemeester en wethouders van gemeente AlphenChaam besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2, 2.10 en
2.18 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning
voor het bouwen van een commerciële ruimte en 4
appartementen op het adres Hofstade 1 in Alphen te
verlenen.
1. Het gewijzigde besluit Wet maatschappelijke
ondersteuning 2019 Alphen-Chaam vaststellen;
2. Het besluit publiceren.

Beheersverordening recreatieterreinen gemeente
Alphen-Chaam
Rho-adviseurs stelde een beheersverordening op.
De recreatieondernemers zijn hierbij betrokken
(door het organiseren van een
informatiebijeenkomst in september 2018). De
ontwerp beheersverordening lag ter inzage. Hierop
kwamen enkele reacties.
Handhavingstraject Den Heuvel/BSynergy

De raad voor te stellen om tijdens de
raadsvergadering van 14 maart 2019 de
beheersverordening recreatieterreinen gemeente
Alphen-Chaam vast te stellen, conform bijgevoegd
raadsvoorstel.

1. Het handhavingstraject wat betreft de horecaactiviteiten in strijd met het bestemmingsplan
beëindigen, nu er geen overtredingen meer zijn
geconstateerd.
2. Het gebruik van Den Heuvel door BSynergy toe te
staan tot 31 december 2022 (einde
huurovereenkomst). Hiervoor dient de eerder
ingediende aanvraag omgevingsvergunning te
worden omgezet in een aanvraag
omgevingsvergunning (tijdelijk
gebruik).

