B en W belicht… (GV 358460)
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 21 september 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.
Nieuw bomenbeleidsplan vormt basis voor gezond bomenbeleid
Het college heeft het bomenbeleidsplan vastgesteld. Het bomenbeleid stond in diverse plannen,
waarin een onderdeel van het bomenbeleid stond beschreven. Het bomenbeleidsplan beschrijft hoe
we met bomen in onze gemeente willen omgaan. De basis daarvan is het behoud en de bescherming
van bestaande bomen. Onderwerpen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid hebben
een plek gekregen in het beleidsplan. Het beleidsplan is gemaakt in overleg met leden van de
commissie Ruimte, natuurorganisaties, inwoners en ambtenaren. De commissie Ruimte bespreekt
het plan op 2 november. Vervolgens staat het op 22 november op de agenda van de gemeenteraad.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Stationsomgeving Rijen’ komt ter inzage
Al meer dan 150 jaar stappen mensen in en uit de trein op NS-station Gilze-Rijen. De
stationsomgeving is verouderd en met name het middenperron en de spoorwegovergangen op en bij
het station zijn een knelpunt. We werken aan een nieuwe, veilige en passende entree voor Rijen met
nieuwe perrons, een onderdoorgang in plaats van spoorbomen, verbeterde bereikbaarheid van het
station en Rijen Zuid en een passende nieuwe, duurzame inrichting van de directe omgeving. Dit met
als doel om de doorstroming, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Om de plannen uit te voeren
is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 15 december
2020 tot en met 25 januari 2021 ter inzage gelegen. Op dit bestemmingsplan is een aantal
vooroverleg- en inspraakreacties ingediend. Het college stemt in met de beantwoording van deze
reacties. Het college heeft naar aanleiding van de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie besloten dat
geen m.e.r.-beoordeling of milieueffectrapportage hoeft te worden gemaakt. Het college heeft
besloten het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde spoorweglawaai voor
zes weken ter inzage te leggen.
Inkoopstrategie Wmo begeleiding en inkoopstrategie Wmo beschermd wonen
We willen inwoners die dat nodig hebben goede zorg en ondersteuning bieden, die toegankelijk is en
betaalbaar voor de gemeente. Om een meer samenhangend en toegankelijk aanbod te bieden, gaat
de gemeente op een andere manier zorg inkopen. Dit doen we samen met de regiogemeenten in
Hart van Brabant. Het college heeft de inkoopstrategieën voor Wmo begeleiding en Wmo beschermd
wonen vastgesteld. Het doel is op 1 juli 2022 te werken volgens deze nieuwe inkoopstrategieën.
Principeverzoek
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om 3-onder-1-kap woningen te bouwen in een tuin achter
een woning aan de Nieuwstraat in Gilze. Het college heeft besloten in principe medewerking te
verlenen aan het verzoek, mits wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden.

Principeverzoek
Een rundveehouder aan de Horst in Gilze wil stoppen met het bedrijf. Er is gevraagd of het in principe
mogelijk is om op het terrein twee Ruimte voor Ruimtewoningen te bouwen en de bestaande
bedrijfswoning om te zetten naar burgerwoning. Het college heeft besloten in principe medewerking
te verlenen, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.
College stemt in met autorisatieprocedure nieuw systeem Basisregistratie Personen (BRP)
Gemeenten in Nederland gaan werken met een nieuw systeem voor de Basisregistratie Personen
(BRP): iBurgerzaken. Er is een autorisatieprocedure opgesteld, die voorziet in het vastleggen van de
verschillende stappen die noodzakelijk zijn voor het autoriseren van personen voor toegang tot het
systeem. Het college stemt in met de procedure.

