B en W belicht… (GV 326185)
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 16 maart 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 bereidt gemeentelijk fietsplan voor
Welke rol speelt de fiets in de toekomst? En hoe stimuleer je fietsgebruik? Samen met een
adviesbureau gaat het college een gemeentelijk fietsplan opstellen. Dit fietsplan is een plan op
hoofdlijnen, is de basis voor toekomstige beleidskeuzes en biedt houvast voor nieuwe projecten.
College informeert gemeenteraad over bestrijden Japanse Duizendknoop
De Japanse Duizendknoop is een uitheemse plant die enorm woekert en voor overlast zorgt. Het is
belangrijk om deze plant op de juiste manier te bestrijden. Hiervoor is uitleg nodig aan aannemers,
gemeentelijk personeel en inwoners. Daarom heeft het college een plan van aanpak gemaakt om de
Japanse duizendknoop te bestrijden. Via een memo informeert het college de raadscommissie
Ruimte over de aanpak en over de manier waarop we deze informatie bij onze bewoners onder de
aandacht brengen.
Stand van zaken korte termijn maatregelen ter beperking van de wateroverlast tijdens extreme
buien in Rijen Noord Oost
In de zomer van 2020 is de wijk Rijen Noord Oost getroffen door wateroverlast van extreme
regenbuien. Om deze overlast op korte termijn te verminderen, treft de gemeente korte termijn
maatregelen. De werkzaamheden zijn begin februari gestart en worden naar verwachting in de loop
van april afgerond. Vanwege de vorst en sneeuw hebben de werkzaamheden een ruime week
vertraging opgelopen. Meer maatregelen treft de gemeente bij de reconstructie van zeven straten in
de wijk. In een memo informeert het college de gemeenteraad hierover.
Ballast Nedam krijgt opdracht aanleg fietsbrug voor snelfietsroute over Maczektunnel in Rijen
Bij de voorbereiding op de aanleg van de snelfietsroute F58 tussen Rijen en Tilburg wordt het werk in
onderdelen aanbesteed. Het aanleggen van de snelfietsroute is samen met de gemeente Tilburg aan
aannemer Ballast-Nedam gegund. Deze partij blijkt in staat te zijn ook de fietsbrug aan te leggen.
Vanuit het oogpunt van efficiency en voortgang besluit het college om de opdracht te geven aan
Ballast-Nedam. Hiervoor wijkt het college af van het inkoopbeleid.
Bouw aantal nieuwe woningen neemt toe in de komende periode
In de komende periode is het de planning om 268 woningen te bouwen. Dat blijkt uit de
geactualiseerde woningbouwplanning. In 2021 komen er 268 woningen bij en in 2022 gaat het om

273 nieuwe woningen. Het gaat om verschillende typen woningen en dat sluit weer aan op de
uitgangspunten van de woonvisie "Wonen in Gilze en Rijen; doorstromend, duurzaam en divers”, die
de gemeenteraad begin 2020 heeft vastgesteld. Het college heeft ook een dashboard ontwikkeld
waarop is te zien waar gebouwd gaat worden of er plannen zijn om te bouwen en om hoeveel
woningen het gaat. Het college informeert de gemeenteraad over deze ontwikkelingen.
College informeert gemeenteraad over bevindingen zelfbewoningsplicht
Op 28 september 2020 is in de gemeenteraad de motie invoeren zelfbewoningsplicht aangenomen.
Hiermee vraagt de gemeenteraad het college te onderzoeken hoe we zelfbewoning via lokaal beleid
maximaal kunnen stimuleren. En wat de mogelijke effecten zijn op de lokale woningmarkt. Het
college deelt de bevindingen van het onderzoek met de gemeenteraad.
College stemt in met aanpassing gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant (HvB)
Het college stemt in met een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GGD HvB onder andere
als gevolg van gemeentelijke herindeling. In artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) staat dat het college van burgemeester en wethouders gemeenschappelijke regelingen pas kan
aangaan of wijzigen na toestemming van de raad. De raad heeft op 11 februari 2021 zijn
toestemming verleend.
Gemeente bereidt zich voor op nieuwe Wet inburgering
Per 1 januari 2022 worden gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet inburgering. In deze
wet staat het zo snel mogelijk integreren en participeren in de samenleving, het liefst via betaald
werk, centraal. De gemeente bereidt zich samen met de andere gemeenten in de regio Hart van
Brabant voor op de nieuwe wet. Op basis van de regionale startnotitie is een beleidsnota opgesteld.
Hierin staan de kaders van de nieuwe wet en de gemeentelijke taken/dienstverlening. Het college
vraagt de gemeenteraad om de beleidsnota vastte stellen.
Regionaal Uitvoeringsplan SUWI 2021 Midden-Brabant
Per 1 januari 2021 zijn het gewijzigde Besluit SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en
Inkomen) en de Regeling SUWI van kracht. Het doel van de wijzigingen is om de samenwerking en
werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio’s te versterken om zo meer mensen aan het werk
te helpen en te houden. Dit is de aanleiding om een Uitvoeringsplan SUWI 2021 Midden-Brabant op
te stellen. Het college heeft het uitvoeringsplan vastgesteld.

