B en W belicht… (GV 342076 )
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 28 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 deelt concept bomenbeleidsplan met raadscommissie Ruimte
Het bomenbeleidsplan geeft aan hoe we met bomen omgaan en hoe we hun waarden koesteren,
beschermen en versterken. We willen door goed beheer en zorg voor de groeiplaatsen onze bomen
zo lang mogelijk vitaal en gezond houden. Daarmee bouwen we aan een bomenbestand en
boomstructuur met meer kwaliteit en meer waarde. Dit is onder andere te lezen in het concept
bomenbeleidsplan Het college stuurt het concept bomenbeleidsplan naar de commissie Ruimte, die
het in juni 2021 bespreekt. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de zomer stellen een definitief
bomenbeleidsplan vaststelt.
Startnotitie vastgesteld om van Wilhelminaplein in Rijen een dorpsplein te maken
Als straks de oostzijde van het Wilhelminaplein is ontwikkeld, is het een plein dat omringd is door
winkels en horeca met daarboven appartementen. Het plein kent nu een functionele inrichting en
biedt op dit moment ruimte voor de weekmarkt, evenementen en een terras voor
horecavoorziening. Het is de bedoeling om van het Wilhelminaplein een dorpsplein te maken.
Uitgangspunt is dat het plein straks duurzaam is ingericht en uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Het
college wil inwoners vragen om mee te denken over het nieuwe ontwerp van het plein. Het college
laat als eerste stap een projectplan opstellen om het proces van idee tot aanleg in beeld te brengen.
Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda-Tilburg
Met een memo informeert het college de gemeenteraad over het Verstedelijkingsakkoord Stedelijke
Regio Breda-Tilburg. De gemeente Gilze en Rijen is net als andere gemeenten in de regio betrokken
bij de akkoord. De Rijksoverheid heeft in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de ruimtelijke
bakens gezet voor de toekomst van ons land. Binnen het landelijke scenario is ruimte
voor akkoorden tussen Rijk, provincie en regio en ruimte voor lokale en regionale ambities. Ambities
voor natuur en de inrichting van het landschap, het versterken van de economische kracht, met
slimme mobiliteit en aandacht voor klimaat en energie. En zeker niet in de laatste plaats met ruimte
voor woningbouw. Het verstedelijkingsakkoord gaat in op deze ambities voor de regio Breda-Tilburg.
Plan van aanpak 2021 Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en
Verslavingszorg regio Hart van Brabant
Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak 2021 Beschermd Wonen, Maatschappelijke
Opvang, preventieve GGZ en Verslavingszorg regio Hart van Brabant. Het plan van aanpak beschrijft
hoe de gemeente zich dit jaar voorbereid op de doordecentralisatie van beschermd wonen. De start
gebeurt in twee fases. Per 1 januari 2022 wordt gestart met de inhoudelijke decentralisatie van
beschermd wonen en per 1 januari 2023 wordt de gemeente ook financieel verantwoordelijk.

Principeverzoek voor de bouw van vier nieuwe woningen in Molenschot
Aan de Kapelstraat in Molenschot bevinden zich momenteel volkstuinen. De initiatiefnemers willen
op de plek van de volkstuinen vier grondgebonden woningen ontwikkelen in het bebouwingslint
langs de Kapelstraat. Het college is in principe bereid medewerking te verlenen aan de beoogde
functiewijziging, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in dit besluit.
Principeverzoek Haansberg Park in Rijen
Het college heeft een principeverzoek ontvangen voor de ontwikkeling van het gebied Lage
Haansberg. Het voorstel is om in het gebied in twee fasen een logistiek distributiecentrum in
combinatie met een landschapspark aan te leggen. Het college is bereid om onder voorwaarden fase
1 van deze ontwikkeling mogelijk te maken. Het college verleent geen medewerking aan de
ontwikkeling van fase 2.
Gemeenten zoeken energieleverancier voor duurzame elektriciteit en gecompenseerd gas
De huidige contracten voor de levering van elektriciteit en gas lopen af per 31 december 2021. De
gemeente wil vanaf 1 januari 2022 duurzame elektriciteit en gecompenseerd gas geleverd krijgen.
Vanwege de grootte van de levering en de bijbehorende leveringskosten is de gemeente verplicht
om dit Europees aan te besteden. Samen met 21 andere gemeenten gaat de gemeente een nieuwe
overeenkomst voor de levering van elektriciteit en gas aanbesteden. Het college is akkoord met de
start van de aanbesteding.

Stand van zaken opstellen nieuw erfgoedbeleid met beleidskaarten
In september 2020 is de commissie Samenleving geïnformeerd over het opstellen en actualiseren van
het erfgoedbeleid, een cultuurhistorische waarde- /beleidskaart en een archeologische beleidskaart.
Met een memo informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken en kondigt het aan
de stukken in oktober ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
College beantwoordt raadsvragen
Het college ontving raadsvragen over afvalcontainers, de skatebaan in Rijen en over het gebruik van
gebruik van ruimte De Oase in De Boodschap in Rijen. In drie memo’s geeft het college antwoord op
de gestelde vragen.
Jaarverslag adviesraad Sociaal Domein 2020
Het college neemt kennis van het jaarverslag 2020 van de adviesraad Sociaal Domein.

