B en W belicht… (GV 346885 )
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 7 juni 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 vraagt gemeenteraad uitvoeringskrediet voor bouw nieuwe sporthal in Rijen
Er komt een nieuwe sporthal op de plaats van het oude sportcomplex Tropical-Margriethal in Rijen.
De voorbereidingen zijn afgerond. Samen met de gebruikers van de sporthal is een programma van
eisen gemaakt voor de nieuwe hal, er is een ontwerp gemaakt en een aannemer gevonden die de
nieuwe hal wil bouwen. Het college vraagt de gemeenteraad om het geld dat nodig is voor de bouw
beschikbaar te stellen. In de nieuwe sporthal wil het college de exploitatie overlaten aan een externe
partij. Op basis van een marktconsultatie met een externe exploitant wil het college
vervolggesprekken voeren en deze exploitatievorm nader uitwerken. Naast een sporthal komt er op
het terrein ook een woongebouw. De plannen voor dit woongebouw zijn nog in voorbereiding. Het
herontwikkelde terrein vormt straks een nieuwe groene en duurzame plek in Rijen.
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Mgr. Ariënsstraat 1 Rijen”
Het is de bedoeling om woningen te bouwen op de voormalige locatie van basisschool de Kring, de
gymzaal en de skatebaan in Rijen Het betreft 20 woonzorgappartementen in een woonzorggebouw,
8 grondgebonden rijwoningen, 8 gestapelde woningen in de vorm van boven-benedenwoningen en
in een deel van het oude schoolgebouw komen 10 gestapelde woningen. Het plan past niet in het
huidige bestemmingsplan. Om die reden is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Op het
ontwerpbestemmingsplan zijn negen zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beantwoord in een
Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. Het college vraagt de gemeenteraad om het
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Bestemmingsplan ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen’ heeft voor zes weken ter inzage
gelegen. De twee ingediende zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in de nota zienswijze
Rector Buijselstraat 20-24 te Rijen. Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan
ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingplan maakt de bouw van 35 woningen mogelijk op de
locatie aan de Rector Buijselstraat in Rijen.
Dorpsbelang Molenschot en gemeente maken plan voor fietsstroken in de Kapelstraat
De Kapelstraat vormt de verbinding tussen Molenschot en Dorst – Bavel – Breda. Veel fietsers maken
gebruik van deze verbinding. Op de Kapelstraat liggen nu geen fietsvoorzieningen. Samen met
Dorpsbelang Molenschot is gewerkt aan een ontwerp met fietsstroken in de Kapelstraat en een
verkeersplateau op het kruispunt Leijweg – Groenstraat. Voor de aanleg is een bedrag nodig van
€ 326.000 (exclusief BTW). Het college vraagt de gemeenteraad dit bedrag beschikbaar te stellen.

Bewoners en gemeente maken plan voor herinrichting wijk Keienbijters in Gilze
Het project “herinrichting wijk Keienbijters” is met een duidelijke aanleiding opgestart: de problemen
met wortelopdruk oplossen. Dit leidt tot overlast en schades voor bewoners en gebruikers. Naast het
oppakken van deze wortelopdruk worden de straten Strijp, Wildschut, Dassenburcht, Haviksveld,
Hubertusveld en Fazantendrift meteen duurzaam, klimaatbestendig en veilig heringericht. Denk
onder andere aan: riolering, klimaatadaptieve maatregelen, verkeersveiligheid,
groeiplaatsverbetering bomen en biodiversiteit. In samenspraak met de bewoners en gebruikers is
het ontwerp herinrichting Keienbijters uitgewerkt. Het college vraagt de gemeenteraad om geld
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de herinrichting.
Bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen” en wijziging grens bebouwde kom Rijen
Het bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen” heeft gedurende 6 weken ter inzage
gelegen. In deze periode zijn 8 zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders
stelt de gemeenteraad voor om, mede naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen, het
bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen” gewijzigd vast te stellen. Daarnaast stelt het
college de gemeenteraad voor om de grens van de bebouwde kom aan de westzijde van Rijen te
wijzigen ten behoeve van de aanleg van een onderdoorgang in de N631, onder het spoor.
Concept handreiking zon op land komt ter inzage
Het college heeft adviesbureau LOS Stadomland gevraagd om een handreiking zon op land op te
stellen. Een conceptversie van de handreiking is tot stand gekomen na gesprekken met de
gemeenteraad, inwoners en maatschappelijke partners. Het college besluit om de conceptversie vrij
te geven voor inzage. Het college informeert daarnaast de commissie Ruimte via een memo.
Gemeente bereidt Transitievisie Warmte voor
Eind 2021 moet de Transitievisie Warmte vastgesteld zijn door de gemeenteraad. Het college betrekt
inwoners bij de voorbereidingen. Bij het vaststellen van het plan van Aanpak heeft de gemeenteraad
gevraagd naar de mogelijkheden van een burgerforum. Het college heeft de mogelijkheden verkent
en stelt de gemeenteraad voor om de mogelijkheden voor inwoners om mee te denken, uit te
breiden. De inzet van een burgerforum zorgt er voor dat de voorbereiding vertraging oploopt.
Gemeente start aanbesteding voor uitvoering taken Participatiewet
Een van de taken van de gemeente vanuit de Participatiewet is om mensen met een uitkering voor te
bereiden op een terugkeer op de arbeidsmarkt, te begeleiden in het vinden van werk of waar nodig
te ondersteunen als zij werk hebben gevonden. We noemen dat re-integratiediensten. Deze zijn
bedoeld voor mensen die in principe ook in staat moeten zijn om deel te nemen aan het
arbeidsmarkt. Het college heeft besloten om een aanbestedingstraject te starten om één partij uit de
markt te selecteren die voor de gemeente re-integratiediensten gaat uitvoeren in het kader van de
Participatiewet.
Verkoop bouwgrond Midden-Brabant Poort
Het college wil een perceel bouwgrond verkopen op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort in Gilze.
De gemeente is hierover in onderhandeling
Enexis gaat gietijzeren gasleidingen vervangen aan de Tilburgsebaan in Gilze
Aan de Tilburgsebaan in Gilze liggen verouderde, gietijzeren gasleidingen. Enexis heeft een
vergunning aangevraagd om de gasleidingen te kunnen vervangen. Het college verleent de
vergunning onder voorwaarden en informeert de gemeenteraad hierover.

Artikel 213a onderzoek effectiviteit re-integratievoorzieningen
Het college liet onderzoek doen naar de re-integratievoorzieningen bijstand. Dit onderzoek is
uitgevoerd door onderzoeksbureau Iroko. De eindrapportage leidt tot de conclusie dat de uitvoering
in handen is van een gemotiveerd en betrokken team is en dat er sprake is van een evenwichtig
pallet aan voorzieningen. Alle groepen worden bereikt. Op basis van de eindrapportage is aantal
verbeteracties geformuleerd. Het college heeft besloten deze verbeteracties in gang te zetten.
Raadsinformatiebrief over de komst van de nieuwe Omgevingswet
Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over het besluit van de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inwerkingtreding van de
Omgevingswet. Daarnaast staat in de raadsinformatiebrief informatie over de implementatie van de
Omgevingswet binnen de ABG-organisatie en de diverse (raads)besluiten die daarvoor nodig zijn.
College start project om omgevingsvisie op te stellen
Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, heeft de gemeente de verplichting een omgevingsvisie
vast te stellen, die voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving. Het college heeft een projectplan
vastgesteld om te komen tot een omgevingsvisie voor de gemeente Gilze en Rijen.
College informeert gemeenteraad over voortgang projecten
Twee keer per jaar informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van ruimtelijke
projecten. Voor projecten zonder grondexploitatie heeft het college een raadsinformatiebrief
opgesteld. Het gaat om de projecten Rijen-Zuid, herbestemming Tropical-Margriethal in Rijen,
sporthal Achter de Tuintjes in Gilze, herinrichting kern Hulten en de nieuwbouw van basisschool De
Wildschut in Gilze. Over de voortgang van projecten met grondexploitatie rapporteert het college in
het meerjarenprogramma grondexploitaties.
Raadscommissie Samenleving uitgenodigd om te reageren op erfgoedbeleid, cultuurhistorische
waarde- /beleidskaart en archeologische beleidskaart
In de commissievergadering van 2 juni 2021 vroeg de raadscommissie Samenleving of het mogelijk is
input aan te leveren voor de kaders voor het opstellen/actualiseren erfgoedbeleid, opstellen van een
cultuurhistorische waarde- /beleidskaart en het opstellen van een archeologische beleidskaart. Het
college heeft dit afgestemd met de externe opdrachtnemer. In september presenteert de externe
opdrachtnemer de conceptstukken aan de commissie en is er gelegenheid om input te geven.
Vervolgens worden de (aangepaste) stukken achtereenvolgens geagendeerd voor de
commissievergadering van 3 november 2021 en de raadsvergadering van 29 november 2021.
Beslissing op bezwaarschrift
Tegen het verkeersbesluit om op het tracé van de snelfietsroute F58 verkeersmaatregelen te treffen
is bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de commissie
bezwaarschriften. Het college volgt het advies van de commissie bezwaarschriften op en verklaart
bezwaarmakers ontvankelijk in hun bezwaren en verklaart de bezwaren ongegrond.
Afwijken van het inkoopbeleid voor de inzameling en verwerking van luierafval
De gemeente Gilze en Rijen zamelt sinds 2010 het luierafval apart in. Sinds 2019 worden de luiers in
regionaal verband ingezameld en verwerkt bij ARN te Nijmegen. ARN bezit de enige installatie in
Nederland, die luiers kan recyclen. De werkzaamheden moeten opnieuw gegund worden. Het college
besluit om hiervoor af te wijken van het inkoopbeleid.

Beleidsevaluatie omgevingsdialoog
Sinds september 2019 kent de gemeente een omgevingsdialoog bij ruimtelijke plan. Afgesproken is
om de ervaringen met dit instrument na 2 jaar te evalueren. De raadscommissie Ruimte vroeg om
een tussentijdse evaluatie in juni 2021. Met een raadsinformatiebrief komt het college tegemoet aan
dit verzoek.
College informeert gemeenteraad over verschillende onderwerpen
in vijf memo’s informeert het college de gemeenteraad over de voorbereiding op een antwoord over
het medewerkersbelevingsonderzoek, het uitvoeringsplan inburgering, de planning van het
cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020, het actieplan verbetermaatregelen Jeugd en een brief van de
KBO Brabant over senioren in coronatijd.
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2021
Als het aan het college ligt, krijgen lokale ondernemers meer kans om mee te dingen naar
gemeentelijke opdrachten. Dat blijkt uit het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. In juli 2021 is
het aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over het nieuwe beleid. Het college stelt de
gemeenteraad voor om het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2021 van de gemeente Gilze en Rijen
vast te stellen.
1e tussentijdse rapportage 2021
In november 2020 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2021-2024 ‘Forse opgaven,
onzekere toekomst’ vastgesteld. Met de eerste tussentijdse rapportage doet het college verslag van
de uitvoering van de begroting 2021 en de financiële ontwikkeling van de gemeente in de eerste
maanden van 2021. Naast de aandacht voor de gevolgen van de coronapandemie blijft de gemeente
investeren in de vier dorpen. Het uitstel van de herverdeling van het gemeentefonds werkt positief
door in de tussentijdse rapportage. Onzekerheid blijft er over de gevolgen van die herverdeling van
het gemeentefonds. De behandeling van deze rapportage en het debat in de gemeenteraad is
voorzien op maandag 12 juli 2021. Het college heeft de 1e tussentijdse rapportage 2021 inclusief
raadsvoorstel en -besluit vastgesteld en via de griffie doorgeleid naar de gemeenteraad.
Perspectiefnota 2022
Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot en de mensen die er wonen, maken Gilze en Rijen tot een
dynamische en veelzijdige gemeente. De vier dorpen hebben ieder een eigen karakter en hebben
uitstekende voorzieningen. De ontwikkeling van de gemeente staat centraal in de perspectiefnota.
De perspectiefnota 2022 is de eerste stap die de gemeente zet in de voorbereiding op de
meerjarenbegroting 2022-2025. Deze meerjarenbegroting stelt de gemeenteraad in dit najaar vast.
In deze perspectiefnota geeft het college de veelzijdig en dynamische opgaven voor de komende
jaren weer. Het college heeft de perspectiefnota 2022 inclusief raadsvoorstel en -besluit vastgesteld
en via de griffie doorgeleid naar de gemeenteraad. In de vergadering van 12 juli 2021 behandelt de
gemeenteraad de nota.
Technisch erratum jaarrekening 2020
Via een erratum worden een tweetal technische correcties op de jaarrekening 2020 n.a.v. de
accountantscontrole gedeeld met de gemeenteraad.

