
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 1003144) 
 

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 10 januari 2023 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.  

 
 
College stelt gemeenteraad voor om fonds duurzaamheidsleningen aan te vullen 
Om het nemen van duurzame maatregelen aan een eigen woning mogelijk te maken, biedt de 
gemeente de duurzaamheidslening aan. Huiseigenaren kunnen met deze lening maatregelen als 
warmtepompen, zonnepalen of woningisolatie aanschaffen. Steeds meer inwoners maken gebruik 
van de duurzaamheidslening. Om aan de snel groeiende vraag te voldoen, vraagt het college de 
gemeenteraad om het fonds voor de duurzaamheidslening aan het vullen. 
 
Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2023 
Iedere gemeente moet op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving een actueel 
beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag hebben. De provincie houdt hier toezicht 
op. Het college heeft het programma voor 2023 vastgesteld. Dit programma is gebaseerd op het 
vastgestelde beleid 2020-2024. In het programma is voor het onderdeel vergunningverlening per 
onderdeel aangegeven hoeveel aanvragen er worden verwacht. Voor het onderdeel toezicht en 
handhaving is per gebied vastgelegd op welke aspecten gecontroleerd en eventueel gehandhaafd 
gaat worden. 
 
Gemeente draagt bij aan vervanging gebouwbeheersysteem sportcomplex Den Butter in Rijen  
Er zijn problemen met het gebouwbeheersysteem van sportcomplex De Butter in Rijen. Een oplossing 
is in de afgelopen anderhalf jaar niet gevonden. Bouwcombinatie Van der Horst - Terberg kiest 
daarom voor een vervanging van het complete gebouwbeheersysteem. De gemeente is door de 
bouwcombinatie aangesproken voor het dragen van een deel van de kosten. Het college heeft 
besloten om een eenmalige bijdrage van 40.000 euro te doen. 
 
Bestuur ABG-organisatie zet in op nieuw kantoor op voormalige hockeyvelden in Rijen 
Als het aan het bestuur van de ABG-organisatie ligt, werken al haar medewerkers over enkele jaren 
samen in één nieuw te bouwen kantoor op voormalige hockeyvelden in Rijen. Voordat het ABG-
bestuur een definitief besluit neemt, is het aan de gemeenteraden van de gemeenten Alphen-
Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen om zich uit te spreken over de plannen van het ABG-bestuur 
en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om de nieuwbouwplannen verder uit te werken. 
Het voorstel tot nieuwbouw in Rijen komt voort uit 15 uitgangspunten die de drie gemeenteraden 
eerder vaststelden.  
 
College roept op tot nader onderzoek om gemeentehuis als bestuurszetel te behouden 
Als het aan het bestuur van de ABG-organisatie ligt, werken medewerkers over enkele jaren samen in 
een nieuw kantoor op de voormalige hockeyvelden in Rijen. Dat betekent dat vanaf dat moment een 



deel van het gemeentehuis leeg komt te staan. Wat betekent dat voor de toekomst van het 
gemeentehuis en de bestuurszetel van de gemeente? De gemeente bracht verschillende scenario’s in 
kaart. Op basis van de uitkomsten en de wens onder inwoners om het gemeentehuis te behouden, 
stelt het college voor om een ontwerp op te laten stellen voor de verdere invulling van het 
gemeentehuis, waar de bestuurszetel onderdeel van uitmaakt. Op 13 februari vergadert de 
gemeenteraad over dit onderwerp. 
 
Gemeente krijgt nieuwe groenvisie 
Het college heeft ingestemd met een projectplan om te komen tot een nieuwe groenvisie. Bomen en 
ander groen spelen een belangrijke rol in onze leefomgeving. Ze nemen CO2 op en filteren fijnstof. 
Ook zorgen ze voor verkoeling en houden ze water vast. Bomen zijn dus van grote waarde voor ons 
allemaal. Daarnaast melden meer inwoners zich met ideeën voor een groene leefomgeving. Dit alles 
moet een plek krijgen in de nieuwe groenvisie, zodat de gemeente nog beter kan inspelen op de 
klimaatverandering en ideeën van inwoners. 
 
Onderhoud openbaar ruimte in de periode 2023-2026 
De gemeente doorliep een aanbesteding voor het onderhoud van de openbare ruimte in de periode 
2023-2026. De opdracht wordt gegund aan Brouwers Groenaannemer waarvan het plan van aanpak 
is beoordeeld met een uitstekend tot goed. Opvallend in hun aanpak is dat zij het onderhoud van de 
openbare ruimte proactief willen uitvoeren. Zij organiseren in de verschillende dorpen een vast 
aanspreekpunt om klachten voor te zijn. Ook staat Brouwers Groenaannemers in hun aanpak garant 
voor CO2 reductie, meer biodiversiteit en het bieden van werk voor mensen met de afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
 
Bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 52 Gilze’  
Het bestemmingsplan ‘Nieuwstraat 52, Gilze’ maakt het mogelijk om 3 wooneenheden of 
detailhandel met wonen of horeca met wonen te realiseren op de locatie Nieuwstraat 52 in Gilze. 
Het college vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Bestemmingsplan “Tussen de Leijen” 
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan “Tussen de Leijen” op 31 januari 2022 vastgesteld. 
Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. De beroepsgronden zijn beoordeeld. Uit deze 
beoordeling komt naar voren dat het bestemmingsplan op enkele onderdelen aangevuld of 
verbeterd kan worden. Om daaraan te voldoen vraagt het college de gemeenteraad om een 
wijzigingsbesluit te nemen. 
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over de evaluatie van de gemeentelijke afvalinzameling en 
goederenvervoer over de Betuwelijn en Brabantroute. Het college heeft de antwoorden vastgesteld. 
 


