B en W belicht… (GV 327935)
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 30 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.

Gemeente krijgt eigen preventieakkoord volksgezondheid
In navolging van het landelijk preventie akkoord volksgezondheid gaan het maatschappelijk
middenveld, verenigingen, stichtingen, particulieren en bedrijven uit de gezondheidssector een
lokaal preventieakkoord inclusief activiteitenplan opstellen. De gemeente faciliteert hen daarbij. De
drie landelijke thema’s stoppen met roken, terugdringen van overmatig alcoholgebruik en
overgewicht komen ook terug in het lokale preventieakkoord.
Corona: gemeente compenseert aanbieders Wmo voor niet geleverde begeleiding
De coronacrisis en daarop genomen beperkende maatregelen hebben geleid tot uitval van zorgvraag
en afname van zorglevering in de Wmo begeleiding. Zorgaanbieders hadden daardoor minder
inkomsten dan verwacht. Om deze tegenvaller op te vangen en begeleiding voor inwoners in stand te
houden, heeft het college voor Wmo Begeleiding een incidentele subsidieregeling vastgesteld voor
de niet-geleverde zorg.
Gemeente wisselt verantwoord en veilig gegevens uit
Suwinet is een digitale infrastructuur waarmee bijvoorbeeld UWV, Sociale Verzekeringsbank en
gemeenten gegevens met elkaar uitwisselen die nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke taken.
Aan het gebruik van Suwinet is als voorwaarde verbonden dat gebruikers jaarlijks een audit doen.
Over de audit heeft het college een verklaring vastgesteld. Hierin staat dat het gebruik over 2020 is
beoordeeld als verantwoord en veilig.
Tussenstand taakstelling gemeente huisvesting vergunninghouders
Jaarlijks krijgt iedere gemeente naar rato van het aantal inwoners de opgave om een aantal
vergunninghouders te huisvesten. In de 2e helft van 2020 is de gemeentelijke taakstelling in Gilze en
Rijen behaald en er is sprake van een kleine voorsprong van twee personen. Deze voorsprong
verkleint de taakstelling voor 2021 met twee personen. Het college besluit de raadscommissie
Samenleving hierover te informeren.
Gedoogbeschikking onder voorwaarden voor tijdelijke woongelegenheid
Het college verleent een gedoogbeschikking onder voorwaarden voor de periode van twee jaar voor
het plaatsen van tijdelijke woongelegenheid (woonunits) op een perceel aan de Oranjestraat in Gilze.

College deelt rapporten met de gemeenteraad
In 2019 onderzocht Brandweer Midden- en West Brabant een aantal alternatieven voor de
bereikbaarheid van Rijen Zuid. Het rapport van de brandweer was uitgangspunt bij de
voorkeursbeslissing van september 2019 om bij de Julianastraat-Stationsstraat te kiezen voor een
onderdoorgang met een doorrijhoogte van 3,5 meter. Vanwege nieuwe ontwikkelingen en zorgen
vanuit de omgeving vroeg het college de brandweer om het onderzoek te actualiseren. Daarnaast liet
de gemeente een onderzoek uitvoeren door Stichting Zet naar de toegankelijkheid van de Spoorzone
voor mensen met en zonder een beperking en naar de geplande onderdoorgang. Het college vindt
het belangrijk om zorgvuldig naar de uitkomsten van de onderzoeken te kijken en een aantal punten
verder uit te zoeken om te bezien of dit leidt tot een mogelijke heroverweging van de doorrijhoogte
van de onderdoorgang. Dat gebeurt in de komende periode. In het kader van transparantie deelt het
college de rapporten alvast ter kennisname met de gemeenteraad.

