B en W belicht… (GV 351680)
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 juli 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 bereidt nieuwe visie sociaal domein voor
Aan de hand van praktijkervaringen, wetenschappelijke inzichten en met behulp van de input van
inwoners en maatschappelijke partners, bepaalt de gemeente de visie en koers ten aanzien van het
sociaal domein. Binnen deze kaders geeft de gemeente in de komende jaren vorm aan de uitvoering.
Er is een concept visiedocument opgesteld, waarover het college nu advies gaat vragen aan de
Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen en aan de Cliëntenraad Participatiewet. De Adviesraad en
de Cliëntenraad zijn formele adviesorganen van het college die onafhankelijk en namens inwoners en
cliënten meedenken over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein.
Plan van aanpak verminderen laaggeletterdheid vastgesteld
Het college stemt in met de uitvoering van het plan van aanpak laaggeletterdheid om de doelgroep
te kunnen vinden en te ondersteunen in het versterken van hun basisvaardigheden. Dit plan sluit aan
op het regionale beleid ´Samen Begrijpen We Elkaar 2020-2024´.
Gemeente gaat digitaal indienen zienswijzen bij ruimtelijke plannen mogelijk maken
Er wordt gewerkt aan een ‘Regeling elektronisch verkeer’. Deze regeling maakt het straks voor
inwoners mogelijk om ook digitaal een zienswijze op ruimtelijke plannen in te kunnen dienen. Daarbij
bereidt de gemeente ook een webformulier voor om een zienswijze in te dienen. Het is aan de
gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Dat staat in een raadsinformatiebrief van het
college aan de gemeenteraad.
Besluit maatschappelijke ondersteuning aangepast
In het Besluit maatschappelijke ondersteuning staat uitvoeringsbeleid rond de Wmo beschreven. Het
besluit is een nadere uitwerking van de verordening. Vanwege onder andere indexeringen en zaken
in het besluit die niet langer strookten met de verordening en jurisprudentie, heeft het college het
besluit aangepast.
Monitor discriminatie politie-eenheid Zeeland – West-Brabant
Jaarlijks maken RADAR en de politie-eenheid Zeeland – West-Brabant een monitor discriminatie. Het
college neemt kennis van de monitor 2020. RADAR heeft vanuit de gemeente Gilze en Rijen weinig
klachten of voorvallen van discriminatie ontvangen. Daarbij wordt aangegeven dat het beeld dat voor
de hele politie-eenheid geldt ook gaat over onze gemeente.

Gemeente neemt deel aan regionaal team leerplicht
Er is in de regio Hart van Brabant onderzoek gedaan naar de organisatie van de leerplichtfunctie. Het
onderzoeksrapport adviseert om de regionale samenwerking te verbeteren door een regionaal team
leerplicht op te richten. Het college besluit om deel te nemen aan de verbetering van deze regionale
samenwerking.
Ontwerpbestemmingsplan Raakeindse Kerkweg 91 Molenschot komt ter inzage
De eigenaar wil de bedrijfsbestemming van de Raakeindse Kerkweg 91 in Molenschot wijzigen in een
woonbestemming. Met het ontwerpbestemmingsplan Raakeindse Kerkweg 91 wordt deze
ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders
besluit in te stemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan en het
ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage te leggen.
Principeverzoek Chaamseweg in Gilze
De gemeente is gevraagd of het mogelijk is om voor de Chaamseweg 4 in Gilze de bestemming
'Agrarisch' te wijzigen naar de bestemming 'Wonen'. Deze herbestemming is gericht op het mogen
bewonen van de (voormalige) bedrijfswoning als woning en de vestiging van een logeerhuis en Bed &
Breakfast. Het college besluit, onder voorwaarden, in principe medewerking te verlenen aan dit
verzoek.
Wijzigingsplan Nieuwstraat 51a in Gilze komt ter inzage
Het pand aan de Nieuwstraat 51a in Gilze staat leeg. De eigenaar wil de functie wijzigen en twee
patiowoningen realiseren in de bestaande bebouwing. Hiervoor moet de bestemming wijzigen van
‘Detailhandel’ naar ‘Wonen’. Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen
met de inhoud van het ontwerp wijzigingsplan. Het ontwerp wijzigingsplan wordt samen met het
Ontwerpbesluit Hogere Waarde vrijgegeven voor publicatie en zes weken ter inzage gelegd.
Daarnaast besluit het college dat geen exploitatieplan nodig is, omdat het kostenverhaal anderszins
verzekerd is.
Aanpassingen in Waarborgfonds Sociale Woningbouw leiden tot nieuwe overeenkomst
Woningcorporaties trekken geborgde leningen aan om sociale huurwoningen te bouwen en te
onderhouden. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) biedt woningcorporaties de
mogelijkheid om tegen lage kosten geld te lenen. Het WSW is van toepassing in alle gemeenten die
borg staan voor het fonds. Ook onze gemeente staat borg. In de afgelopen periode zijn verbeteringen
doorgevoerd in het borgstelsel. De gemeente is gevraagd om in te stemmen met de verbeteringen en
een nieuwe overeenkomst te ondertekenen. Nu de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief is
geïnformeerd, besluit het college om de nieuwe overeenkomst te ondertekenen.
Raadsinformatiebrief ontwikkelingen jeugdzorg
Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over een aantal belangrijke
ontwikkelingen in de jeugdzorg: de eerste prognose Jeugd over 2021 (Hart van Brabant) en de door
het rijk toegezegde bijdrage voor de jeugdzorg.

