B en W belicht… (GV 311433)
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 5 januari 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.
Gemeente bereidt met inwoners herinrichting Burgemeester van Poppelstraat in Gilze voor
De riolering in de Burgemeester van Poppelstraat in Gilze is slecht en moet worden vervangen. Het
riool loopt in de straat aan twee zijden vlak voor de woningen langs. In veel gevallen loopt het riool
onder de voortuinen door. De grond onder die voortuinen is eigendom van de gemeente. Om het
riool te vervangen moeten we in de voortuinen graven. Dit betekent dat de straat uiteindelijk van
gevel tot gevel open moet. Tegelijkertijd biedt de vervanging van het riool ook kansen om de straat
opnieuw en duurzamer in te richten. De gemeente werkt hiervoor samen met Bureau NieuwBlauw.
In december heeft de gemeente alle bewoners uitgenodigd om mee te denken. Met een memo
informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken.
College kiest voor aanleg Kiss&Ride-strook bij basisschool De Vijf Eiken in Rijen
Basisschool De Vijf Eiken en de gemeente willen de verkeersveiligheid rondom de school verbeteren.
In de afgelopen periode zijn verschillende oplossingen bekeken. De aanleg van een Kiss&Ride strook
met eenrichtingsverkeer aan het Adriaansenpad blijkt de enige reële mogelijkheid om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Omdat een deel van de rijbaan en parkeervakken in het
Adriaansenpad eigendom is van CC de Boodschap, hebben we afstemming met de Boodschap
gezocht. Zij staat niet onwelwillend tegenover deze ontwikkeling en blijft betrokken bij de verdere
uitwerking. Met een memo informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken.
Gemeente onderzocht zorgen inwoners over verkeer Raadhuisplein en Mariastraat in Rijen
De gemeente deed met verkeerstellingen, snelheidsmetingen en geluidmetingen onderzoek naar de
verkeerssnelheid en geluidoverlast aan het Raadhuisplein en de Mariastraat in Rijen. Hieruit blijkt dat
de gemiddelde snelheid van het verkeer aanzienlijk lager ligt dan 50 km per uur.
Voor het aspect geluid blijkt uit de metingen dat aan de Wet geluidhinder wordt voldaan. De
gemeente deed de onderzoeken omdat omwonenden zorgen uitten, nadat de inrichting van het
Raadhuisplein is veranderd. De resultaten zijn gedeeld met de omwonenden. Met een memo
informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken.
Voortgang voorbereiding verbouwing bibliotheek in CC De Boodschap in Rijen
De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om de bibliotheek in Rijen te verbouwen. De uitvoering
is een verantwoordelijkheid van CC De Boodschap en Theek 5. In 2020 lag er plan dat meer kostte
dan dat de gemeente aan geld beschikbaar heeft gesteld. CC De Boodschap en Theek 5 onderzochten
in de afgelopen periode de mogelijkheden om een goedkoper plan te maken. Met een memo
informeren zij de gemeente over de stand van zaken. Er wordt nog altijd gewerkt aan een nieuw
plan. Naar verwachting is in het voorjaar meer bekend over het nieuwe plan. Het college informeert
de raadscommissie Samenleving over de stand van zaken.

Inschatting kosten aanleg fiets- en voetgangerstunnel A58 gemaakt
Op 24 november 2020 heeft de commissie Ruimte gesproken over de haalbaarheid voor de aanleg
van een fiets- en voetgangersverbinding onder de A58. De aanleg van een fiets- en
voetgangersverbinding is bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ingebracht als
meekoppelkans bij de verbreding van de A58. Het ministerie heeft aangegeven dat de kosten in
beginsel voor de gemeente zijn. De commissie Ruimte heeft aangegeven dat de aanleg van een fietsvoetgangersverbinding geen prioriteit heeft. Om een goede afweging te maken wil de commissie
Ruimte wel een raming van de kosten ontvangen. Het college heeft een kostenraming laten maken.
De eerst inschatting is dat de aanleg ongeveer 7,5 miljoen euro kost.
Aangepaste ontwerp omgevingsvergunning Mosstraat 23 in Rijen komt ter inzage
In 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning gedaan om aan de Mosstraat in Rijen een loods uit te
breiden. De uitbreiding is bedoeld voor een houtverbrandingsinstallatie en
mestverwerkingsinstallatie. De ontwerp omgevingsvergunning heeft in 2018 al 6 weken ter inzage
gelegen. Door de ingediende zienswijzen op de ontwerp omgevingsvergunning en het hierna
doorlopen proces is de omgevingsvergunning op diverse onderdelen gewijzigd. Zo is opgenomen dat
de installaties alleen voor eigen gebruik worden ingezet. De aanvraag omgevingsvergunning is
opnieuw beoordeeld en akkoord bevonden. Daarom besluit het college de ontwerp
omgevingsvergunning opnieuw voor een periode 6 weken ter inzage te leggen.
College stelt prioriteiten 2021 integraal Veiligheidsbeleid vast
Op basis van het vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid 2019 - 2022 stelt het college jaarlijks de
prioriteiten vast. Ten opzichte van 2020 voegt het college één nieuwe prioriteit toe: Corona. Net als
in 2020 krijgen ook in 2021 de onderwerpen overlast, criminaliteit en ondermijning, verbinding van
zorg en veiligheid en high impact crimes prioriteit.
Optisport vraagt compensatie vanwege sluiting sportcomplex Den Butter in Rijen door COVID-19
Sportcomplex heeft door de coronamaatregelen de deuren moeten sluiten in het voorjaar en
gedurende de lopende lock-down. Exploitant Optisport lijdt schade en verzoekt het college om een
schadecompensatie. Het college verwijst Optisport vooralsnog naar de verleende en aankomende
mogelijkheden voor schadecompensatie door de Rijksoverheid.
Cliëntervaringsonderzoek Jeugd over 2019 en 2020
De gemeente Gilze en Rijen heeft halverwege 2020 in samenwerking met de andere gemeenten
binnen de regio Hart van Brabant een cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp laten uitvoeren. Het doel
was om inzicht te krijgen in de kwaliteit en effecten van de jeugdhulp en dan voornamelijk
hoe cliënten de alternatieve Jeugdhulp in de coronacrisis ervaren. Er is grote tevredenheid met de
hulpverleners. Cliënten zijn over het algemeen tevreden met alternatieve hulp tijdens coronacrisis.
Daarnaast levert het onderzoek een aantal aanbevelingen op om de ondersteuning te verbeteren.
Met een memo informeert het college de gemeenteraad over de onderzoeksresultaten.
College stemt in met uitgangspunten regionale inkoopstrategie sociaal domein
De samenwerkende gemeenten in de regio Hart van Brabant beraden zich over een nieuwe
gezamenlijke inkoop voor Jeugd en Wmo. Doel is om te komen tot een nieuwe inkoop per 1 januari
2022. Daartoe ontwikkelen de gemeenten zo veel mogelijk een gezamenlijke inkoopstrategie. Het
college onderschrijft de regionaal voorgestelde richtinggevende uitgangspunten en deelt deze ter
informatie met de raadscommissie Samenleving.

Bestuursakkoord gezamenlijke inkoop Wmo begeleiding 2021-2022 getekend
Eerder hebben de gemeenten in de regio Hart van Brabant een bestuursakkoord 2018-2020 voor
gezamenlijke inkoop van Wmo begeleiding gesloten. Binnen het gevormde samenwerkingsverband
heeft in de periode 2018-2020 de inkoop van Wmo begeleiding en de uitvoering van het regionaal
contractmanagement plaats gevonden. Het college heeft besloten om een nieuw Bestuursakkoord
aan te gaan voor gezamenlijke inkoop Wmo begeleiding voor de jaren 2021 en 2022.
College vraagt gemeenteraad om bestemmingsplan Oranjestraat 39a in Gilze vast te stellen
De eigenaar wil van een pand aan de Oranjestraat 39a in Gilze twee woningen maken. Hierbij wordt
de achterste loods gesloopt. Het originele gebouw blijft behouden en wordt opgeknapt. Voor deze
ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen
zienswijzen binnen gekomen. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het
bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
Raadsinformatiebrief inzake gecertificeerde instellingen
Namens de regio Hart van Brabant deelt het college een informatiebrief met de gemeenteraad over
een aantal ontwikkelingen op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Voortgang overleg schoolbesturen en gemeente
Met een memo informeert het college de raadscommissie Samenleving over de voortgang van de
overleggen tussen schoolbesturen en de gemeente. In dit overleg wordt een uitvoeringsagenda voor
de komende vier jaar voorbereid. Deze is leidend vanaf het schooljaar 2021-2022.
Wijziging aandeelhouder Bouwcombinatie Van der Horst Terberg BV
In 2017 is een contract gesloten voor ontwerp, bouw en onderhoud van Sportcomplex Den Butter.
Van der Horst aannemers B.V. vraagt om toestemming voor wijziging van de aandeelhouder van
Bouwcombinatie Van der Horst Terberg B.V. Getoetst is of hier voor de gemeente risico's aan
verbonden zijn. Dit is niet het geval. Het college stemt in met de wijziging.
College informeert gemeenteraad over effecten decembercirculaire 2020
De gemeente heeft de decembercirculaire ontvangen. In een memo informeert het college de
gemeenteraad hierover. Het resultaat 2020 in de algemene uitkering wordt verwerkt in de
jaarrekening 2020. De effecten in 2021 en verder worden meegenomen in de 1e tussentijdse
rapportage 2021.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over tijdelijke voorzieningen WMO na verhuisadvies. In een eerdere
commissievergadering is gevraagd hoe de kosten van een rekenkameronderzoek zijn verrekend. In
twee memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.
Burgemeester en wethouders steunen 24-uurs muziekmarathon voor het goede doel
Hallo GilzeRijen en lokale DJ’s houden op 15 en 16 januari 2021 een 24-uurs muziekmarathon om in
deze tijd lokale clubs, verenigingen, horecagelegenheden, stichtingen of elk willekeurig goed doel
binnen de gemeente Gilze en Rijen te steunen. Zij roepen op om een verzoekplaat aan te vragen en
daarbij een donatie te doen. Burgemeester en wethouders geven gehoor aan deze oproep.
Beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing Gilze en Rijen
Het college heeft ingestemd met de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing Gilze en
Rijen en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

