B en W belicht… (GV 347985 )
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 juni 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.

College maakt met maatschappelijke partners gemeentelijk coronaherstelplan
De impact van de wereldwijde coronapandemie was groot in de afgelopen periode. Begin 2021
startte Nederland met een vaccinatieprogramma. Dit zorgt er mede voor dat het aantal
besmettingen afneemt en er op basis van een openingsplan stap voor stap weer meer mag en kan.
Dit geeft lucht aan inwoners, ondernemers en de gemeenschap. Maar hiermee zijn voor veel mensen
en organisaties in onze gemeente de onzekerheden en zorgen niet voorbij. Zij rekenen daarbij ook op
hun overheid. Nu er weer meer kan en mag, gaat het college in overleg met ondernemers,
verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties ook een herstelplan maken. In het plan
komt te staan wat nodig is om met elkaar zo goed mogelijk uit deze coronacrisis en de (mogelijk
langdurige) nasleep hiervan te komen.
Principeverzoek om een woning te bouwen
Een inwoner heeft gevraagd of het in principe mogelijk is om een woning te bouwen tussen de
Dongenseweg 40a en Bredestraat 7 in Rijen. Het gaat om een zogenaamd ruimte-voor-ruimte kavel.
Ruimte-voor-ruimte is een regeling van de provincie, die voorziet in bouwkavels in ruil voor de
sanering van (agrarische) bebouwing. Het college besluit om een positieve grondhouding in te nemen
over het principeverzoek en geeft een aantal voorwaarden mee voor de verdere uitwerking van de
plannen.
Bezwaren vuurwerkverkoper ongegrond
Vanwege een verbod op de verkoop van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2020 verleende de
gemeente geen vergunningen om vuurwerk te verkopen. Een vuurwerkverkoper in Rijen hield zich
niet aan het verbod. Ook plaatste hij langs de weg reclameborden. De gemeente droeg de verkoper
op om de verkoop te stoppen en de reclame te verwijderen. De gemeente heeft daarbij de
reclameborden uiteindelijk zelf verwijderd. De verkoper maakte bezwaar tegen de geweigerde
verkoopvergunning en het optreden van de gemeente tegen de reclameborden. De adviescommissie
Bezwaarschriften heeft de bezwaren beoordeeld. Het college heeft besloten het advies van de
commissie over te nemen en de bezwaren ongegrond verklaard.
Aanpassingen in Waarborgfonds Sociale Woningbouw leiden tot nieuwe overeenkomst
Woningcorporaties trekken geborgde leningen aan om sociale huurwoningen te bouwen en te
onderhouden. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) biedt woningcorporaties de
mogelijkheid om tegen lage kosten geld te lenen. Het WSW is van toepassing in alle gemeenten die
borg staan voor het fonds. Ook onze gemeente staat borg. In de afgelopen periode zijn verbeteringen
doorgevoerd in het borgstelsel. De gemeente is gevraagd om in te stemmen met de verbeteringen en

een nieuwe overeenkomst te ondertekenen. Met een raadsinformatiebrief informeert het college de
gemeenteraad hierover. Het college is voornemens om de nieuwe overeenkomst te tekenen op 13
juli 2021.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over Theek5 en de SCMO in Rijen. In een memo beantwoordt het college
de twee gestelde vragen.
Hoe gaan de zaken? En wat kan de gemeente voor ondernemers betekenen?
De afgelopen periode vroeg het uiterste van veel ondernemers. De coronapandemie en de
maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, brachten veel nieuwe kansen, knelpunten
en uitdagingen met zich mee. Elke ondernemer heeft zijn eigen verhaal. We leven mee met de ruim
2.200 ondernemers in onze gemeente en willen graag iets voor hen betekenen. Dat is maatwerk.
Zeker nu het einde in zicht lijkt, zien we grote verschillen ontstaan tussen sectoren en
ondernemingen. Afhankelijk van de situatie bieden bijvoorbeeld ons ondernemersfonds, ons pakket
aan steunmaatregelen of ons netwerk wellicht uitkomst. Deze en andere producten en diensten voor
ondernemers brengt de gemeente in de komende periode actief onder de aandacht bij
ondernemers.

