
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 408434) 
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen vergadert iedere week, 
meestal op dinsdag. In deze 'B en W belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten en rondvraag 
van 13 september 2022 en we geven 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 of elkaar heeft geïnformeerd. 
Voor vragen kunt u terecht bij de groep Communicatie van de gemeente, telefoon 088-382 11 17.  

 
 
Gemeente verkoopt bouwgrond in nieuwbouwwijk Vliegende Vennen Noord-Oost in Rijen 
Het bestemmingsplan Vliegende Vennen Noord-Oost, fase III maakt de bouw van 16 nieuwe 
woningen mogelijk. De gemeente heeft met ontwikkelingsmaatschappij J.A. van Gisbergen BV 
overeenstemming bereikt voor de bouw van 14 woningen. Het college stemt in met de verkoop van 
de bouwgrond. De laatste twee bouwkavels, bestemd voor een vrijstaande woning, geeft de 
gemeente op een later moment uit. 
 
Gemeente wil overeenkomst aangaan met Kredietbank Nederland 
Het college was niet tevreden over de wijze waarop schuldhulpverlening, sociale kredietverstrekking 
en budgetbeheer werd uitgevoerd door de PLANgroep. Daarom is eerder besloten om vanaf maart 
2022 mandaat te verlenen aan de Kredietbank Nederland om nieuwe aanvragen van inwoners te 
behandelen. Het contract met de PLANgroep is opgezegd per 1 januari 2023. Het college is tevreden 
over de wijze waarop de Kredietbank Nederland schuldhulpverlening, sociale kredietverstrekking en 
budgetbeheer uitvoert. Daarom wil het college per 1 januari 2023 een overeenkomst aangaan met 
de Kredietbank Nederland. Binnenkort publiceert de gemeente de officiële aankondiging van de 
gunning op Tendernet. 
 
College kiest voor nieuwe methode om e-mails te archiveren 
De Capstone-methodiek biedt een praktische oplossing voor de archivering van e-mails. De 
Rijksoverheid werkt al volgens deze methodiek en de VNG biedt gemeenten aan om de methodiek 
ook in te voeren. Het college besluit de methodiek te gaan gebruiken.  
 
Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021 
Voor voltijds lokale bestuurders geldt dat hun neveninkomsten boven een bepaald drempelbedrag 

moeten worden verrekend met het salaris dat ze uit hun ambt ontvangen. In 2021 bestond het 

college uit voltijd-bestuurders. Om vast te stellen of er sprake is van een verrekenplicht hebben deze 

bestuurders een opgave gedaan van hun inkomsten uit nevenbetrekkingen. Op basis van deze 

opgave heeft het college vastgesteld dat voor 2021 geen verrekening hoeft plaats te vinden. 

College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over mogelijk natuurbrandgevaar in een bosstrook achter de Statenlaan 
in Rijen. Het college heeft de antwoorden vastgesteld. 
  
 


