
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 373575  ) 

 

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 15 februari 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.  

 

Ontwerpvergunning voor zes nieuwe woningen in Rijen 

Er is een vergunning gevraagd om zes woningen te bouwen op de hoek Schoutstraat/Raadhuisplein 

in Rijen. Het voornemen past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is een uitgebreide 

vergunningsprocedure gestart. Voor dit plan is geen Verklaring van Geen Bedenkingen noodzakelijk. 

Het college stemt in met het ter inzage leggen van de ontwerp omgevingsvergunning en het 

ontwerpbesluit Hogere Waarde Wegverkeerslawaai. 

 

Prestatieafspraken 2022 met Leystromen en huurdersbelangenvereniging UWHuurdersraad 

Gemeenten moeten hun volkshuisvestingbeleid afstemmen met buurgemeenten en 

huurdersorganisaties. De bijdragen die corporaties leveren worden vastgelegd in prestatieafspraken. 

Voor 2022 zijn de prestatieafspraken met Leystromen en Uw Huurdersraad opgesteld. Het college 

besluit dat wethouder Annette Stinenbosch die afspraken namens de gemeente ondertekent en 

informeert de gemeenteraad over de gemaakte afspraken. Bij de instemming verzendt het college  

een brief, waarbij wordt ingegaan op het proces van de totstandkoming prestatieafspraken 2023. 

 

Inzet praktijkondersteuner huisarts-GGZ Jeugd uitgebreid 

Vanaf 2017 is in Rijen ervaring opgedaan met een inzet van 8 uur per week van een 

praktijkondersteuner huisarts-GGZ Jeugd, met positief resultaat. Het aantal uur is echter niet 

toereikend om naast diagnostiek ook lichte ondersteuning te bieden door de praktijkondersteuner. 

Het college heeft besloten om de inzet uit te breiden naar 16 uur per week 

 

Nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand vastgesteld 

Het college heeft besloten nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand vast te stellen. De oude 

beleidsregels worden ingetrokken. 

 

Maatschappelijke begeleiding statushouders wijzigt 

Per 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. Een 

onderdeel hiervan is maatschappelijke begeleiding. De afgelopen jaren voerde Vluchtelingenwerk dit 

met lokale vrijwilligers uit. Het aantal vrijwilligers is erg teruggelopen, waardoor de continuïteit en de 

kwaliteit van de begeleiding onder druk staat. Het college heeft besloten om de maatschappelijke 

begeleiding in 2022 te beleggen bij de organisatie Refugee Team en in 2022 te onderzoeken hoe 

vanaf 2023 de maatschappelijke begeleiding onder te brengen bij het Dorpsteam. 

 

Pilot logeerwoning met een jaar verlengd 

Sinds augustus 2018 draait de pilot ‘logeerwoning’ van Leystromen en de gemeente Gilze en Rijen. 

De logeerwoning is bedoeld voor acute situaties waarin inwoners geen geschikte, veilige huisvesting 



(meer) hebben. Het college heeft besloten om de pilot met een jaar te verlengen en sluit hierover 

een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Leystromen. 

 

Kaderbrief 2023 Regio Hart van Brabant 

De gemeente maakt onderdeel uit van de Regio Hart van Brabant. De gemeente heeft van de regio 

de kaderbrief 2023 ontvangen. Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de 

kaderbrief en geen zienswijze in te dienen. 

 

Kadernota 2023 Diamant-groep 

De Diamant-groep heeft de kadernota 2023 aangeboden. Het college stelt de gemeenteraad voor om 

kennis te nemen van de kadernota en geen zienswijze in te dienen. 

 

Raadsinformatiebrief verbouwingsplannen scouting Rijen 

Scouting Rijen heeft eind 2021 een verzoek ingediend om een gedeeltelijke financiële bijdrage in de 

kosten van een verbouwing van scoutinggebouw “De Zwerfkei”. Het college heeft de gemeenteraad 

toegezegd om in mei 2022 hierop terug te komen. Met een raadsinformatiebrief informeert het 

college de gemeenteraad over het te verwachten proces en de stappen tot nu toe. 

 

Raadsinformatiebrief over witte anjerperkje ter ere van onze veteranen 

In de raadsvergadering van 19 juli 2021 heeft de gemeenteraad gevraagd om een witte anjerperkje 

aan te leggen ter ere van onze veteranen. In een raadsinformatiebrief maakt het college bekend dat 

er een witte anjerperkje komt bij het gemeentehuis in Rijen. Bij het perkje komt een bordje. Het is de 

bedoeling dit bordje te onthullen op vrijdag 24 juni 2022, een dag voor de Nederlandse 

Veteranendag. 

 

College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over de flyer met zorgen van Rijen Ontspoort en de ondersteuning van 

kleine zorgaanbieders. In twee memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.  

 


