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
19 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.

19 februari 2019
Onderwerp

Besluit

Actieve raadsinformatie evaluatie en verlengen
cameratoezicht dagrecreatiegebied 't Zand in
Alphen.
Op 13 februari 2017 wees de burgemeester een
gebied aan waar cameratoezicht is toegestaan
(op basis van artikel 2.77 van de Algemene
Plaatselijke Verordening van de
gemeente Alphen-Chaam). Op 11 februari 2019
nam het college van B & W een nieuw besluit
hierover.
Samenvatting van de resultaten van de
Zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) en de
Zelfevaluatie Paspoorten en Nederlandse
Identiteitskaarten (PNIK) 2018.
De gemeente en het Ministerie van Binnenlandse
Zaken voerde een zelfevaluatie én een
inhoudelijke controle uit. Het gaat om de kwaliteit
van de Basisregistratie Personen en de kwaliteit van
het proces reisdocumenten te beoordelen.
De gemeente voldoet aan de gestelde norm
(behalve de archivering brondocumenten).
De resultaten, detailinformatie, aanbevelingen en
actiepunten liggen bij de gemeente.
Een verzoek om een financiële bijdrage voor de
Opstapbus.
De Opstapbus ABC rijdt sinds 2015 in de gemeenten
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. De bus maakt
boodschappenritjes en uitstapjes binnen en buiten
de gemeenten. De doelgroep is ouderen en mensen
met een beperking. De gemeente Alphen-Chaam
draagt 5000 euro bij in 2018 en 2019.

- Kennisnemen en instemmen met de actieve
raadsinformatie over de evaluatie en verlenging van
het cameratoezicht bij dagrecreatiegebied ’t Zand in
Alphen
- De actieve raadsinformatie doorgeleiden naar de
raad

Instemmen met de inhoud van de uittreksels BRP en
PNIK 2018.

Een financiële bijdrage toekennen aan de stichting
Opstapbus ABC over 2018 en 2019 van € 5.000 per
jaar.

Projectafwijkingsbesluit ’t Sas 11, Alphen.
Voor de gronden aan de Hofstade in Alphen lag een
ontwerp omgevingsvergunning ter
inzage (samen met het ontwerp bestemmingsplan
Hofstade 1 in Alphen). Dit is gedaan via
de gecoördineerde regeling. Het bestemmingsplan
is op 7 februari 2019 door de gemeenteraad
vastgesteld. De weg is daarmee vrij om ook de
omgevingsvergunning definitief te verlenen.

Samenwerkingsovereenkomst CPO vereniging
Toekomstig Wonen in Chaam.
In 2017 is de CPO-vereniging Toekomst Wonen
Chaam opgericht. Deze vereniging wil samen een
woningbouwproject realiseren. Daarvoor is de
gemeentelijke locatie Den Brabander fase 4 in
beeld. De vereniging wil de afspraken voor die
ontwikkeling vastleggen in een overeenkomst.
Onderdeel daarvan is ook de te hanteren
grondprijzen.
Concept raadsvoorstel kadernotitie 2020
gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten
Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen.
Kennis nemen van de kadernotitie 2020 van de
gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten
Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen (NGS)

In te stemmen met de ontwerpomgevingsvergunning ten behoeve van ’t Sas 11 in
Alphen.
De ontwerp omgevingsvergunning bekend te maken
en voor een ieder ter inzage te leggen.
De definitieve omgevingsvergunning te verlenen als
er geen zienswijzen worden ingediend.
Dat er geen Verklaring van Geen Bedenkingen van de
gemeenteraad nodig is.
Kennis te nemen van het GGD-advies en als bijlage
toe te voegen bij de (ontwerp)-beschikking.
De grondprijs voor de CPO-bouwkavels in het project
Den Brabander fase 4 vaststellen op het niveau van
2019;
In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst
Gemeente Alphen-Chaam en CPO-vereniging
Toekomst Wonen in Chaam, en daarbij voor hen het
daarin aangeduide gebied te reserveren;
Wethouder Wilmsen machtigen deze overeenkomst
namens het college te ondertekenen.
1.Kennis te nemen van en in te stemmen met het
concept raadsvoorstel inzake de kadernotitie 2020
van de (GR) Nazorg Gesloten Stortplaatsen BavelDorst en Zevenbergen.
2.Het raadsvoorstel voor te leggen aan de
gemeenteraad voor behandeling in haar vergadering
van 14 maart 2019.

