B en W belicht… (GV343649 )
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 11 mei 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 zet in op meer comfort voor fietsers in onderdoorgang Stationsstraat – Julianastraat
Burgemeester en wethouders willen tegemoet komen aan een veelgehoorde wens om fietsers meer
comfort te bieden in de nieuwe onderdoorgang aan de Stationsstraat – Julianastraat in Rijen. Als het
aan het college ligt, wordt de toegang tot de onderdoorgang aan de zuidzijde minder steil. Ook is nog
eens goed gekeken naar de aanrijtijden van hulpdiensten. Om lange aanrijtijden van hulpdiensten te
voorkomen, is het noodzakelijk dat ook zij gebruik kunnen maken van de onderdoorgang. De
onderdoorgang vervangt vanaf 2025 de huidige spoorwegovergang. Dankzij de onderdoorgang kan
iedereen straks zonder wachten van de ene naar de andere kant van het spoor. Op 1 juni 2021
vergadert de raadscommissie Ruimte over de conclusies van het college. De gemeenteraad doet dat
op 17 juni. Daarbij stelt het college aan de gemeenteraad voor om voor het ontwerp van de
onderdoorgang uit te gaan van een diepte van 3,5 meter en een hellingpercentage van 4%. Een
hellingpercentage van 4% heeft met name gevolgen voor de helling aan de zuidzijde. Deze wordt in
dat geval ruim 42 meter langer.
Mogelijkheden aanrijroute hulpdiensten tijdens bouw onderdoorgang verkend
De bouw van de onderdoorgang bij de Stationsstraat – Julianastraat duurt naar verwachting 2 jaar.
Onderdeel van de voorbereidingen is het treffen van tijdelijke voorzieningen. Zo kunnen
hulpdiensten tijdens de bouw van de onderdoorgang geen gebruik maken van de Stationsstraat en
Julianastraat. Voor de brandweer is dit de aanrijroute richting vliegbasis en Rijen-zuid.
Er is onderzoek gedaan naar een tijdelijke route voor de brandweer en andere hulpdiensten.
Het college besluit om de brandweer tijdens de bouw gebruik te laten maken van een tijdelijke route
om Rijen-Zuid te bereiken: via de spoorwegovergang Vincent van Goghstraat door de wijk Atalanta.
In de komende periode wordt in kaart gebracht, welke tijdelijke aanpassingen noodzakelijk zijn om
de hulpdiensten ook zo veilig en zo snel mogelijk gebruik te laten maken van de tijdelijke route.
Nieuwe bomen voor Riekevoort en Mosselaar in Rijen
Wortelopdruk is een van de problemen die de gemeente wil oplossen bij de herinrichting van straten
in het noordoosten van Rijen. Daarnaast willen we de straten meteen duurzaam, klimaatbestendig,
fietsvriendelijk en veilig inrichten. In totaal pakt de gemeente zeven straten aan. Dit doen we straat
voor straat en in overleg met de bewonerswerkgroep en andere betrokken partijen. Onderdeel van
de herinrichting is het planten van nieuwe bomen. Dit bekijken we per straat. Om de voor- en
nadelen van zowel vervangen als handhaven in beeld te krijgen is een afwegingsnotitie opgesteld. Op
basis van deze notitie heeft het college besloten om de bestaande bomen tussen de rijbaan en de
tuinen te vervangen.

Biestraat in Gilze krijgt fietsstroken
Het college heeft besloten om in de Biestraat fietsstroken aan te leggen en op twee plaatsen nieuwe
snelheidsremmende maatregelen te nemen. Het is de bedoeling om een bestaand plateau te
verwijderen en aan een kant van de weg een loopstrook voor voetgangers te maken. Hiervoor is een
bedrag nodig van € 224.000 (exclusief BTW). Het college vraagt de gemeenteraad dit bedrag
beschikbaar te stellen.
Gemeente zoekt locaties voor jongerenontmoetingsplekken
De gemeente is op zoek naar een locatie in Rijen en een locatie in Gilze om als
jongerenontmoetingsplek in te richten. Eerder dit jaar waren het skatepark bij de Strijp in Gilze en
een locatie tegenover het voetbalveldje aan de Atalanta in Rijen in beeld. Deze locaties hebben het
niet gehaald, mede omdat het draagvlak bij omwonenden ontbrak. Het college is samen met de
jongerenwerker en dorpsondersteuner op zoek naar nieuwe locaties. Dat staat in een memo van het
college aan de gemeenteraad.
Gemeente bereidt aanleg voor van ledverlichting voor voetbalvelden sportpark Vijf Eiken
Het college verwacht de gemeenteraad in september 2021 een voorstel te doen voor het
aanbrengen van ledlampen voor de veldverlichting van de voetbalvelden op sportpark Vijf Eiken in
Rijen. Hiermee geeft de gemeente invulling aan haar duurzaamheidsambities van de gemeente zoals
vastgelegd in het koersdocument Duurzaam Gilze en Rijen. Met VV Rijen maakt het college afspraken
over het terugbetalen van de investering. Dat staat te lezen in een memo voor de gemeenteraad.
Werkbijeenkomst over gemeentelijke dilemma’s en vraagstukken in het sociaal domein
In 2021 actualiseert de gemeente het beleidskader sociaal domein. Onderdeel van de
voorbereidingen is een werkbijeenkomst met de gemeenteraad over de belangrijkste dilemma’s en
vraagstukken. Ter voorbereiding op de werkbijeenkomst biedt het college de gemeenteraad een
memo en een bouwstenennotitie aan.
Vaststellen Structuurvisie Stedelijk gebied Gilze en Rijen met aanvulling Stationsomgeving Rijen
Op 10 september 2018 heeft de gemeenteraad het voorkeursrecht gemeenten gevestigd op gronden
aan de Julianastraat in Rijen. Deze gronden zijn nodig voor de voorgenomen ontwikkelingen in de
stationsomgeving Rijen. Toen de gemeenteraad het voorkeursrecht vestigde, is ook een deel van de
Structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze en Rijen ingetrokken. Dit gebeurde als gevolg van gewijzigde
inzichten over de ontwikkeling van de stationsomgeving. Er is toen een ‘witte vlek’ (de
stationsomgeving) in de Structuurvisie ontstaan. De gemeenteraad heeft op 4 juni 2020 de
Gebiedsvisie Stationsomgeving Rijen vastgesteld. Het verankeren van dit wensbeeld in de
Structuurvisie levert een samenhangende totaalvisie voor de kern Rijen. Met het invullen van de
‘witte vlek’ in de Structuurvisie Stedelijk Gebied Gilze en Rijen ontstaat een basis op grond waarvan
het voorkeursrecht voor 3 jaar bestendigd kan worden. Vastelling van de Structuurvisie moet dan wel
vóór 10 september 2021 plaatsvinden. Het college vraagt de gemeenteraad om de Structuurvisie
Stedelijk Gebied Gilze en Rijen met aanvulling Stationsomgeving Rijen vast te stellen.
Stand van zaken ontwikkelen woningbouw Wendel Zuid in Gilze
Met een memo informeert het college de gemeenteraad over de voorbereiding van woningbouw in
het gebied Wendel Zuid in Gilze. Twee marktpartijen zijn bezig om een invulling te geven aan de
ontwikkeling van de locatie. Zij bereiden de bouw van ruim vijftig woningen in verschillende
woningtypen voor.

College reageert op brief provincie Noord-Brabant over 'Nieuwe woonvormen en zelfbouw'
Eerder ontving de gemeente een brief van de provincie over het onderwerp 'Nieuwe woonvormen en
zelfbouw'. De gemeenteraad vroeg het college om te reageren op deze brief. In een memo
informeert het college de gemeenteraad over de gegeven reactie.
Cliëntenraad Participatiewet pleit voor een meldpunt verdringing en een toets op verdringing
De cliëntenraad Participatiewet adviseert het college om een toets op verdringing van betaalde
arbeid op de arbeidsmarkt in te voeren en om te komen tot een meldpunt verdringing. De Wet
verdringingstoets staat op het punt om ingevoerd te worden. Naar de mening van het college is er
geen behoefte aan een lokaal meldpunt verdringing. Het is wel zinvol om te polsen of deze behoefte
er is in een breder verband zoals de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. De cliëntenraad zet dit zelf
op de agenda.
Uitbreiden capaciteit WKO (warmte-koude-opslag) voor bedrijvenpark Midden-Brabant Poort
Voor de verwarming van bedrijfsgebouwen op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort in Gilze is
warmte-koude-opslag de belangrijkste bron. De WKO-installatie zit aan de maximumcapaciteit. Het
verzoek is om de capaciteit van deze duurzame warmtebron te vergroten. Het college besluit om in
te stemmen met de gevraagde uitbreiding.
Aanvraag subsidie Toerisme De Baronie ‘Toerlezjoeren in Brabant’
De gemeenten Gilze en Rijen en Alphen-Chaam en Toerisme De Baronie hebben een
samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst zijn ook subsidiemogelijkheden voor activiteiten
van Toerisme De Baronie opgenomen. Voor 2021 verleent het college aan Toerisme De Baronie
‘Toerlezjoeren in Brabant’ een subsidie van € 81.000. Hiermee creëert Toerisme De Baronie onder
andere extra aandacht en inzet voor evenementen en attracties in Rijen, Gilze, Molenschot en
Hulten.
Stand van zaken bouwaanvraag permanente lokalen Prinsenbosschool op AZC Gilze
De Prinsenbosschool had een tekort aan klaslokalen. Met units zorgde de gemeente voor een
tijdelijke oplossing. Het schoolbestuur van de Prinsenbosschool heeft een bouwaanvraag ingediend
voor nieuwe klaslokalen. Eerder drong de gemeenteraad al aan op een structurele oplossing. In een
memo informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken.
Stand van zaken project Zon op bedrijfsdaken
Met een memo informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van het project Zon op
bedrijfsdaken.
Raadsmemo over rioolheffing voor inwoners die afvoer hemelwater hebben afgekoppeld
In de gemeenteraad is gevraagd om te onderzoeken of de rioolheffing verlaagd kan worden voor
huishoudens die het hemelwater afkoppelen van het riool. In een memo informeert het college de
gemeenteraad over de wettelijke onmogelijkheden om dat in de huidige systematiek te doen.
Daarnaast wordt er ingegaan op de bestaande subsidieregeling Duurzaam en klimaatbestendig Gilze
en Rijen waarmee de gemeente met ruime subsidiemogelijkheden inwoners al stimuleert om
regenwater af te koppelen.

Beslissing op bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning snelfietsroute
Er is bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het
bestemmingsplan en het uitvoeren van werkzaamheden voor de aanleg van een snelfietsroute
tussen Breda en Tilburg aan de Venneweg, Trees Kinstraat, De Uitvang, Lage Madepad en Schaijkpad
in Rijen. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de commissie Bezwaarschriften. Het college volgt het
advies van de commissie op en verklaart bezwaarmakers ontvankelijk in hun bezwaren, verklaart de
bezwaren ongegrond en laat het besluit in stand. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten
wijst het college af.
Jaarstukken 2020 ABG-organisatie
Het ABG-bestuur heeft op 4 mei 2021 de jaarstukken 2020 van de ABG-organisatie vastgesteld. Het
college biedt de jaarstukken incl. accountantsrapport en accountantsverklaring ter kennisname aan
bij de raad.
Jaarstukken 2020 gemeente Gilze en Rijen
Het college stelt de jaarstukken 2020, het bijbehorende raadsvoorstel en -besluit vast, neemt kennis
van het concept accountantsrapport en leidt de stukken door naar de raads- en commissieleden. In
de jaarstukken 2020 blikt de gemeente terug op het bijzondere jaar dat 2020 was. Toen de
gemeenteraad in november 2019 de begroting 2020 vaststelde, hadden we nog niet gehoord van het
coronavirus. Al vroeg in het jaar 2020 sloeg het coronavirus toe in Nederland en werd ook onze
gemeenschap hard getroffen. Ondanks alles sluit de gemeente 2020 af met een positief financieel
resultaat en een aanvulling van de financiële reserves.
Conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 ABG-organisatie
Het bestuur van de ABG-organisatie heeft de conceptbegroting 2022 en meerjarenbegroting 20232025 van de ABG-organisatie op 4 mei 2021 vastgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor
geen zienswijzen bij het ABG-bestuur kenbaar te maken.
Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Regio Hart van Brabant
Onze gemeente werkt met acht andere gemeenten in Midden-Brabant samen in de
gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant (HvB). De gemeente ontving ter kennisname
het concept jaarrapport 2020 exclusief jeugdhulp en inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen
voor. Ook wordt de ontwerpbegroting 2022 Regio Hart van Brabant voor zienswijzen voorgelegd. Tot
slot biedt het bestuur ter kennisname de jaarstukken 2020 van Midpoint Brabant (MPB) aan. Het
college legt deze stukken voor aan de gemeenteraad en stelt voor om geen zienswijze in te dienen op
de ontwerpbegroting 2022.
Jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de GGD Hart voor Brabant
De gemeente Gilze en Rijen neemt deel in de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant.
De gemeente heeft de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 ontvangen. De gemeenteraad heeft
de bevoegdheid om over de begroting zienswijzen in te dienen. Voor de jaarrekening kan de
gemeenteraad zienswijzen indienen over de aanwending en of reservering van een eventueel positief
exploitatieresultaat. Het college biedt de stukken aan de gemeenteraad aan.

Jaarrekening 2020, ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting Diamant-groep
Het college heeft de jaarrekening 2020, de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 t/m
2025 van de gemeenschappelijke regeling Diamant-groep ontvangen. Op basis van de Wet
gemeenschappelijke regelingen legt het college deze stukken voor aan de gemeenteraad. Het college
stelt de gemeenteraad voor om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen op de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025.
Begroting 2022, jaarrekening 2020 en wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance
Voorziening
De Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord Brabant (RAV) verzorgt de ambulancezorg
in de provincie Noord-Brabant. Zij heeft de gemeente haar jaarrekening 2020, begroting 2022 en een
voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling aangeboden. Het college brengt deze
stukken ter kennis van de gemeenteraad en stelt de raad voor om geen zienswijze uit te brengen op
de begroting 2022 en in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.
Jaarstukken 2020, de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant
De gemeente Gilze en Rijen is onderdeel van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Daarom
heeft het college van Burgemeester en Wethouders kennis genomen van de jaarrekening 2020, de
begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De
gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.
Opleggen last onder bestuursdwang
Het college legt een last onder bestuursdwang op aan een overtreder en rechtsopvolgers in verband
met diverse overtredingen op een perceel gelegen aan de Dongenseweg in Rijen.
College trekt verleende bouwvergunning in
Het college heeft besloten een in 1995 verleende vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van
een wegrestaurant met motel-accommodatie in te trekken. Er is nooit gebruik gemaakt van deze
bouwvergunning.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over het Verstedelijkingsakkoord Breda-Tilburg en over overlast bij de
Burgemeester van Mierloschool en basisschool de Kring. In twee memo’s beantwoordt het college de
gestelde vragen.

