B en W belicht… (GV 355767 )
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 24 augustus 2021 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.
Twee bewonersinitiatieven doen beroep op F-Ons
Inwoners vragen een financiële bijdrage voor twee bosbanken in de Frederiksbossen. Ook willen
inwoners de speeltuin aan de Schoorveken in Rijen vernieuwen. Beide groepen inwoners vragen een
bijdrage van F-Ons. De middelen zitten nog in de bestemmingsreserve F-ONS. Het college stelt in
totaal € 8.503,-- beschikbaar voor cofinanciering. F-ONS is bedoeld om ideeën van inwoners mogelijk
te maken. Zonder veel papierwerk en de gemeente betaalt mee in de kosten. De ideeën voldoen aan
de voorwaarden. Het college zegt 75% cofinanciering toe.
Nieuwe afspraken over tijdelijke woonvoorziening Kapittelstraat in Gilze
Het komt steeds vaker voor dat inwoners een urgente woonvraag hebben en óók op andere
gebieden hulp of ondersteuning nodig hebben. Om te voorkomen dat zij dakloos worden en om hen
te begeleiden naar zo snel mogelijk (weer) zelfstandig kunnen wonen, hebben we met Leystromen
en sociaal maatschappelijk beheer ‘De Huischmeesters’ een woonvoorziening aan de Kapittelstraat in
Gilze. Uit de evaluatie blijkt dat er behoefte is om de afspraken aan te passen op het gebied van
begeleiding en toewijzing. Het college stemt in met de nieuwe afspraken met Huischmeesters en
Leystromen voor tijdelijk wonen aan de Kapittelstraat in Gilze.
College verleent ontwerpopdracht voor nieuwe sporthal in Rijen
De gemeente werkt aan de herbestemming van het gebied Tropical – Margriethal in Rijen. De
Margriethal en het voormalige zwembad maken plaats voor woningbouw en een nieuwe sporthal.
Bureau DiederenDirrix heeft de gebiedsvisie gemaakt. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad
programma van eisen voor de sporthal en de buitenruimte uitgewerkt. Aan DiederenDirrix is
gevraagd om een offerte op te stellen voor de ontwerpwerkzaamheden voor de nieuwe sporthal. Het
college geeft DiederenDirrix de opdracht om de sporthal te ontwerpen en wijkt hiermee gemotiveerd
af het inkoopbeleid.
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Hart van Brabant
De gemeente Gilze en Rijen neemt deel in de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant.
Een aantal wijzigingen dwingt tot het aanpassen van de regeling. Het college kan instemmen met de
wijzigingen, nadat de gemeenteraad hiertoe toestemming heeft verleend. Met een raadsvoorstel
vraagt het college de gemeenteraad op toestemming.

Vaststellen uitgangspunten huisvesting ABG-organisatie
Het college stelt de gemeenteraad voor om de uitgangspunten voor het ontwerpvoorstel voor de
huisvesting van de ABG-organisatie vast te stellen. Deze 15 uitgangspunten zijn verwoord door de
heer N. van Mourik in zijn rapport “Met het oog op de toekomst”.
Overeenkomst met Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie
Sinds 1 januari 2018 heeft de gemeente een overeenkomst met Coöperatie Duurzame Energieketen
de Baronie (CDEB). De overeenkomst omvat het verwerken van het vrijkomend openbaar
(snoei)hout. De overeenkomst loopt af op 31 december 2021. Het college wil de afvoer en
verwerking van openbaar snoeihout opnemen in de raamovereenkomst onderhoud bomen.
Jaarverslag 2021 gemeentelijke archieven
Het college brengt met het verantwoordingsverslag 2021 van de gemeentearchivaris verslag uit aan
de gemeenteraad over de staat van de informatiehuishouding binnen de gemeente.
Raadsinformatiebrieven
Het college deelt met de gemeenteraad een raadsinformatiebrief over de voorbereidingen om nieuw
gemeentelijk erfgoedbeleid op te stellen en een raadsinformatiebrief over het programma
dienstverlening.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de conceptdienstregeling 2022 van Arriva. In een memo
beantwoordt het college de gestelde vragen.
Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020
Voor voltijds lokale bestuurders geldt dat hun neveninkomsten boven een bepaald bedrag moeten
worden verrekend met het salaris dat ze uit hun ambt ontvangen. Om vast te stellen of er sprake is
van een verrekenplicht hebben (oud-)bestuurders een opgave gedaan van hun inkomsten uit
nevenbetrekkingen. Op basis van deze opgave heeft het college vastgesteld dat voor 2020 geen
verrekening hoeft plaats te vinden.

