B en W belicht… (GV 327119)
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 23 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.

Herontwikkeling gebied Margriethal-Tropical Rijen: sporten en wonen in een parkomgeving
De nieuwe sporthal en het woongebouw op het terrein van de Margriethal en het voormalige
zwembad Tropical in Rijen komen in een parkomgeving te liggen. Dat blijkt uit het programma van
eisen buitenruimte dat de gemeente samen met een werkgroep van omwonenden en
ontwerpbureau Marseille Buiten heeft opgesteld. Ook voor de sporthal heeft de gemeente samen
met de gebruikers een programma van eisen gemaakt.
College stelt gedragslijn coronasteun vast
De coronacrisis duurt inmiddels al langer dan een jaar. In deze periode worden de jaarrekeningen
2020 opgesteld en wordt de financiële impact van de coronacrisis over het afgelopen jaar voor veel
organisaties ook zichtbaar. Nu de crisis voortduurt, wordt de financiële situatie voor sommigen ook
nijpender en komen de ondersteuningsvragen op gang. Het college heeft een gedragslijn vastgesteld,
waarin staat wat het voor organisaties, verenigingen en inwoners kan betekenen als ondersteuning
nodig is.
College vraagt gemeenteraad in te stemmen met Regionale Energie- en Klimaatstrategie
De Regionale Energie- en Klimaat Strategie (hierna: REKS) geeft invulling aan de afspraken die zijn
gemaakt in het kader van het landelijk Klimaatakkoord en geeft daarmee uitvoering aan de landelijke
ambitie om in 2030 49% minder CO2 uitstoot te realiseren t.o.v. 1990 en 95% in 2050. In de REKS
staat hoeveel duurzame energie de regio Hart van Brabant gaat opwekken tot 2030, met een
doorkijk naar 2050 en welke verantwoordelijkheid de gemeente Gilze en Rijen hierin heeft. Het
college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de REKS.
Gemeenten uit de regio Hart van Brabant sluiten raamovereenkomst met lokale
energiecoöperaties
De Lokale Energiecoöperaties (hierna LEC’s) hebben aangegeven dat zij de ontwikkeling en uitvoering
van de REKS willen ondersteunen. Eerder is een intentieverklaring ondertekend met de gemeenten in
de regio Hart van Brabant. Hieruit volgt de een raamovereenkomst, waarin de samenwerking tussen
de gemeenten en de LEC’s wordt vormgegeven. Het college stemt in met de opgestelde
raamovereenkomst. Wethouder Ariane Zwarts (duurzaamheid) ondertekent namens de gemeente de
overeenkomst.
Gemeente gaat al het gemeentelijk vastgoed verduurzamen
In april 2019 is het koersdocument duurzaam Gilze en Rijen vastgesteld. Hierin is de koers uitgezet
naar een duurzame samenleving en hoe Gilze en Rijen daar werk van maakt. Het college heeft een
aanpak gemaakt om het gemeentelijke vastgoed te verduurzamen. We hebben al verschillende

energiezuinige gebouwen, maar we willen ze allemaal zo energiezuinig mogelijk hebben. Daardoor
besparen we energie(kosten) en stoten we minder CO² uit. Op die manier geven we invulling aan het
terugdringen van de CO² uitstoot in 2030 met 49 %. Ook de gemeentelijke sportaccommodaties
behoren tot het gemeentelijke vastgoed. Voor deze accommodaties heeft de gemeente eerder al een
aanpak opgesteld. Ook in het lokaal sportakkoord is afgesproken dat we het energieverbruik van
sportaccommodaties met 50% verminderen.
College bespreekt in april concept handreiking grootschalige opwek met raadscommissie
Bureau LOS Stadomland heeft de opdracht gekregen om een handreiking grootschalige opwek op te
stellen voor de gemeente Gilze en Rijen. Met de handreiking grootschalige opwek geeft de gemeente
aan onder welke voorwaarden we kansen zien voor het opwekken van grootschalige duurzame
zonne-energie op het grondgebied van Gilze en Rijen. Het college bespreekt de eerste conceptversie
in april 2021 met de raadscommissie Ruimte. In de voorbereiding zijn organisaties, inwoners en de
gemeenteraad gevraagd om mee te denken. De handreiking sluit aan bij de doelstellingen en
afspraken die in de regio Hart van Brabant moeten worden gemaakt.
Gemeente bereidt aanleg ledverlichting voor voetbalvelden VV Rijen voor
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in juni een besluit neemt over de aanleg van ledverlichting
voor de voetbalvelden van VV Rijen. Het college kiest voor een zorgvuldige aanpak en wil het besluit
in goed overleg met de voetbalvereniging voorbereiden. Op basis van dit uitgangspunt is een besluit
niet in april maar in juni te verwachten. Met een memo informeert het college de gemeenteraad
over de stand van zaken.
Jaarverslag Duurzaamheid 2020
Onze duurzaamheidsambities hebben we vastgelegd in het koersdocument ‘Duurzaam Gilze en
Rijen’. In het jaarverslag Duurzaamheid 2020 staat welke acties en projecten we in 2020 hebben
uitgevoerd en wat we daarmee hebben bereikt. Daarbij kijken we niet alleen naar onze eigen
gemeentelijke inspanningen maar ook naar de inspanningen van onze maatschappelijke partners.
2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin COVID-19 ons leven bepaalde. Toch is het ons gelukt
om een groot deel van de vooraf geplande activiteiten uit te voeren. Het college biedt het jaarverslag
ter kennisname aan de raadsommissie Ruimte aan.
Inwoners waarderen bladkorven; alle bladkorven blijven
Ieder najaar zetten we ongeveer 200 bladkorven waar inwoners het vallend blad van
gemeentebomen in kunnen doen in de openbare ruimte. In 2019 nam de gemeenteraad een motie
aan om te onderzoeken of het mogelijk is om op de helft van de kosten voor bladkorven te
bezuinigen. De gemeente heeft gedurende twee jaar onderzocht hoe de korven gebruikt en geleegd
worden en wat een bezuiniging in de praktijk oplevert. Via een memo brengt het college de
raadscommissie Ruimte op de hoogte van de resultaten. In het memo staat onder andere dat
inwoners de bladkorven veel gebruiken. Zij ervaren het als service. Halvering van het aantal korven
betekent niet automatisch ook een halvering van de kosten. De route om ze leeg te maken moet
immers toch worden gereden. Aangezien de besparing beperkt is, wil het college deze service graag
blijven bieden en stelt het voor om het aantal bladkorven te handhaven.
Stand van zaken fietsverbinding Gilze - Riel
Sinds 2017 bereidt de gemeente een fietsvoorziening voor tussen Gilze en Riel. De voortgang van het
project is mede afhankelijk van de samenwerking met de gemeente Goirle. Dit loopt helaas niet
voorspoedig. Voor het vervolg heeft het college de verschillende scenario’s in kaart gebracht. De
aanleg van een vrijliggend fietspad op het grondgebied van de gemeente heeft voor het college de
voorkeur. Met een memo informeert het college de raadscommissie Ruimte over de scenario’s.
Daarbij geeft het aan om het memo te betrekken bij de Perspectiefnota 2022.

Toerisme De Baronie werkt aan aanpak promotie fietsallee Chaamse bossen
De gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen hebben Toerisme De Baronie gevraagd om met
voorstellen te komen die van de fietsallee een toeristisch product maken met bovenregionale
aantrekkingskracht. Toerisme De Baronie heeft deze opdracht aangenomen en is aan de slag gegaan
met voorbereidingen. Naar verwachting wordt nog voor de zomer een masterplan gepresenteerd
aan beide gemeenten. Met een memo informeert het college de gemeenteraad over de stand van
zaken.
Viaduct over A58 bij Molenschot krijgt naam omgekomen militair
Het ministerie van Defensie heeft samen met het Veteranen Platform een plan ontwikkeld om
bruggen en viaducten te vernoemen naar de 69 militairen die tijdens hun inzet voor vredesmissies,
vanaf de VN-missie in Congo (na 14 juli 1960), zijn omgekomen. Ook een militair en inwoner van
Gilze en Rijen kwam niet thuis van een missie. Het betreft hier Eerste-luitenant vlieger Ernst
Mollinger. Het college stelt Defensie voor om de brug over de A58 aan de Raakeindse Kerkweg bij
Molenschot te voorzien van zijn naam.
Memo’s over groeituin Gilze en inclusiebeleid
Met twee memo’s informeert het college de gemeenteraad over de groeituin in Gilze en de
voortgang in het inclusiebeleid.
Stand van zaken maken populaire versie verordeningen Jeugd en Wmo
De gemeenteraad vroeg het college om een populaire versie te maken van de verordeningen en
nadere regels Jeugd en Wmo. Het college heeft een tekstschrijver opdracht gegeven om dit te
verzorgen. Naast bovengenoemde verordeningen zijn de verordening en nadere regels
Leerlingenvervoer toegevoegd aan de opdracht.
Motie Collectief Schuldregelen
Op 2 november 2020 vroeg de gemeenteraad aan het college om te onderzoeken op welke manier
de inwoners van gemeente Gilze en Rijen baat kunnen hebben bij het aansluiten bij Collectief
Schuldregelen. Het college informeert de gemeenteraad over de uitkomsten. Het college adviseert
om vast te houden aan de aanpak en inzet van schuldhulpverlener PLANgroep, de landelijke
ontwikkelingen te volgen en in 2022 opnieuw te bekijken of aansluiten bij Collectief schuldregelen
toegevoegde waarde heeft.
Stand van zaken AZC Gilze
Ieder kwartaal stelt het college een memo vast om de gemeenteraad te informeren over de stand
van zaken op AZC Gilze. De voortgang van de uitvoering van de bestuursovereenkomst tussen COA
en gemeente staat hierin centraal. Het college heeft een memo vastgesteld.
College informeert gemeenteraad over afwijkingen in uitvoering begroting 2020
Via tussentijdse rapportages informeert het college de gemeenteraad over afwijkingen in de
uitvoering van een begroting in een kalenderjaar. Met de jaarrekening sluit de gemeente een
kalenderjaar financieel af. De laatste tussentijdse rapportage van een kalenderjaar deelt het college
bij de begroting voor het nieuwe kalenderjaar. Om de gemeenteraad eerder te informeren over de
laatste afwijkingen in de begroting is afgesproken dat het college de gemeenteraad hierover met een
memo informeert tijdens het jaarrekeningtraject. Het college heeft een memo vastgesteld.
Last onder dwangsom onrechtmatige bewoning
Naar aanleiding van een inschrijving op een adres aan de Heideweg in Molenschot en de
daaropvolgende constatering dat een persoon onrechtmatig verblijft in een recreatiewoning op dit
adres, besluit het college een last onder dwangsom op te leggen. Deze persoon woont hier namelijk

in strijd met de geldende regels. De bewoning moet binnen zes maanden na ontvangst van dit besluit
zijn beëindigd.
Verzoek om handhaving situatie aan de Besterd in Gilze
Het college besluit het verzoek tot handhaving over vermoedelijke strijdigheden aan de Besterd in
Gilze af te wijzen. Er zijn geen strijdigheden geconstateerd.

