B en W belicht… (GV 339890)
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 13 april 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 rapporteert over gemeentelijke dienstverlening burgerzaken in 2020
Het Dashboard Dienstverlening van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken geeft inzicht in de
hoeveelheid klantcontacten, de kanalen, wacht- en doorlooptijden en klanttevredenheid. Sinds 2019
neemt de Gemeente Gilze en Rijen deel aan dit dashboard. In een memo rapporteert het college
over de prestaties in 2020. Inwoners waarderen de baliewerkzaamheden in 2020 gemiddeld met een
9,1 In totaal waren er afgelopen jaar 52.862 klantcontacten in Gilze en Rijen via balie, telefoon,
website en post.
Brief van staatssecretaris over reactie gemeente op informatienota ontwerp-Luchthavenbesluit
voor vliegbasis Gilze-Rijen
Het college ontving een brief van de staatssecretaris van Defensie over de Informatienota ontwerpLuchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen en de reactie van de gemeente hierop. Met een memo
informeert het college de gemeenteraad hierover. In haar brief blikt de staatssecretaris terug en
vooruit en gaat ze in op de opdracht van de externe procesbegeleider in de komende periode.
Gemeente verlengt samenwerking met Fair Care Hulp bij Hulp in het Huishouden
Fair Care is een systeem dat bijdraagt aan transparantie in de thuiszorg. Het is laat zien of
gemeenschapsgeld bedoeld voor thuiszorg daadwerkelijk goed besteed wordt. De gemeente Gilze en
Rijen en thuiszorgorganisatie Actief Zorg werken sinds een jaar met het systeem in de dagelijkse
praktijk. De ervaring leert dat Fair Care waardevolle ondersteuning biedt. Daarom sluit de gemeente
een overeenkomst met Fair Care.
Collegeverklaring zelfcontroles BAG, BGT en BRO 2020
Het college heeft de bevindingen omtrent de zelfcontroles BAG, BGT en BRO 2020 vastgesteld en
Informeert de gemeenteraad hierover met memo. Deze rapportages zijn opgesteld op basis van de
jaarlijkse zelfevaluatie. Dit om verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over de uitvoering
van de Wet en aan het ministerie als formeel toezichthouder. Het betreft het tijdvak 1 juli 2019 tot
en met 30 juni 2020.
Beslissing op bezwaarschriften
Het college ontving bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van 43
appartementen, bergingen en parkeerplaatsen aan de Laagstraat/Stationsplein te Rijen. De
bezwaarschriften zijn ter advisering voorgelegd aan de commissie Bezwaarschriften. Twee van de
bezwaarschriften zijn na verloop van de bezwaartermijn ontvangen. Omdat deze twee
bezwaarschriften niet tijdig zijn ingediend, is er geen sprake van ontvankelijke bezwaren. Het college

besluit om het advies van de commissie Bezwaarschriften, over te nemen en deze twee bezwaren
niet-ontvankelijk te verklaren
Raadsinformatiememo
Met een memo informeert het college het presidium over de voortgang van het proces aanschaf
nieuwe audiovisuele middelen voor de gemeenteraad en de toekomstige invoering van een nieuw
bestuurlijk besluitvormingssysteem.

