B en W belicht… (GV 352559)
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 20 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 zet gemeentehuis in het licht om campagne Orange The Wold te ondersteunen
Het college ondersteunt de internationale campagne Orange The World. Dit laten we zien door het
gemeentehuis in de periode van 25 november tot 10 december 2021 oranje aan te lichten. De
campagne vraagt aandacht voor alle manieren van geweld tegen vrouwen en meisjes.
Brede school visie, beleid en aanpak Gilze en Rijen 2021
Het meerjarenbeleidsplan “Brede school Gilze en Rijen in ontwikkeling 2017-2020” loopt af. Daarom
is een nieuw beleidsplan opgesteld dat ingaat per schooljaar 2021-2022. Het college heeft dit plan
vastgesteld. Het nieuwe plan borduurt voort op het vorige, maar er zijn wel enkele
accentverschuivingen.
Inkoopstrategie jeugdhulp regio Hart van Brabant
De gemeente wil zorg en ondersteuning bieden die toegankelijk is voor inwoners die het nodig
hebben en die betaalbaar is voor de gemeente. Veel inwoners maken gebruik van meerdere
voorzieningen. Zij moeten geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving.
We gaan op een andere manier zorg inkopen, zodat er een beter samenhangend en toegankelijk
aanbod ontstaat. Dit doen we samen met de regiogemeenten in Hart van Brabant. Het college heeft
de inkoopstrategie voor de jeugdhulp vastgesteld. Het doel is op 1 juli 2022 te werken volgens deze
nieuwe inkoopstrategie.
Gemeente stemt in met wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening
De gemeente Gilze en Rijen neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance
Voorziening RAV. De (tekst van de) regeling moet aangepast worden omdat de gemeente Haaren, die
tot aan de opheffing ook deelnam aan de regeling, opgehouden heeft te bestaan. Dat is de enige
wijziging. Wijzigingen accorderen is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen een
bevoegdheid van het college, nadat de raad hiertoe toestemming heeft gegeven. Dit laatste is op 17
juni 2021 gebeurd.
College stelt straatnamen vast voor nieuwe wijk Laarspad in Gilze
De bouw van de nieuwe woonwijk Laarspad in Gilze is gestart. De woonwijk komt ten zuiden van de
Hoevenaarsstraat en omvat zo'n 65 woningen. Voor de straatnamen in de woonwijk heeft de
gemeente heemkring Molenheide om advies gevraagd. Het college neemt het advies over en stelt als
straatnamen vast: Tarweveld, Roggeveld, Boekweitveld, Speltakker en Sjefke Broederspad.

Legesverordening aangepast
Vanaf 2 augustus 2021 gelden er landelijk nieuwe tarieven voor reisdocumenten. Het college past
daarom per 2 augustus 2021 de legesverordening.
Principeverzoek Van Ghertstraat in Rijen
Aan de Van Ghertstraat in Rijen staat een bedrijfsgebouw met een bedrijfsbestemming. Met een
principeverzoek is gevraagd of het mogelijk is om in dit gebouw een kantoor te starten. Daar worden
managementtrainingen gegeven. Verder is het idee om ondergeschikt hieraan ook de snookersport
te stimuleren. Het college is in principe bereid medewerking te verlenen aan de beoogde nieuwe
functies.
Omgevingsvergunning verleend
In 2017 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een loods aan de
Mosstraat in Rijen om een houtverbrandingsinstallatie en mestverwerkingsinstallatie te kunnen
plaatsen. De ontwerp omgevingsvergunning heeft in 2018 al 6 weken ter inzage gelegen. Door de
ingediende zienswijzen op de ontwerp omgevingsvergunning en het hierna doorlopen proces is de
omgevingsvergunning op diverse onderdelen gewijzigd. Daarom heeft de ontwerp
omgevingsvergunning begin 2021 opnieuw voor 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn diverse
zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn beoordeeld in een Nota van Zienswijzen. Het college
besluit in te stemmen met de Nota van Zienswijzen en de definitieve omgevingsvergunning te
verlenen. Deze komen in de tweede week van augustus voor een periode van zes weken ter inzage.
Principeverzoek om een bedrijfswoning als plattelandswoning aan te duiden
Bij een pluimveebedrijf aan de Chaamseweg in Gilze staan twee bedrijfswoningen. Er is gevraagd of
het in principe mogelijk is om een van de bedrijfswoningen als plattelandswoning aan te duiden. Het
college besluit om in principe medewerking te verlenen aan dit verzoek.
Jaarverslag 2020 van de commissie Bezwaarschriften
De commissie Bezwaarschriften heeft het jaarverslag 2020 opgesteld. In dit jaarverslag geeft de
commissie een overzicht van de bezwaarschriften die in 2020 zijn ingediend, zowel naar wijze van
afhandeling als naar behandelende afdeling. De belangrijkste bevindingen over 2020 worden onder
de aandacht gebracht. Het college neemt kennis van het jaarverslag.
Bezwaarschrift
Eerder wees het college een Wob-verzoek af. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De
bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te
verklaren en de motivering aan te vullen. Het college besluit het advies over te nemen en de
motivering aan te vullen.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de ontwikkelingen rondom de jeugdhulp, het personeelsbeleid van
de ABG-organisatie en het Rapport "Hoe verder met ABG". In afzonderlijke memo’s beantwoordt het
college de gestelde vragen.
College informeert gemeenteraad over rapport Van Aartsen
Op de actielijst van de commissie Ruimte staat “reactie college op transitiedocument bodem en
voorstellen van OMWB inzake rapport Van Aartsen”. Het college biedt de gemeenteraad het rapport
Van Aartsen aan met een reactie van de gezamenlijke Omgevingsdiensten in Brabant.

