B en W belicht… (GV359047 )
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 28 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.
Gemeente draagt bij aan verduurzaming dorpshuis The Chump in Hulten
Stichting Gemeenschapshuis Hulten treft voorbereidingen om Dorpshuis The Chump in Hulten te
verduurzamen. Dit gebeurt met eigen financiële middelen en zelfwerkzaamheid. De gemeente is
gevraagd om een bijdrage van 5.000 euro. Het college verstrekt Stichting Gemeenschapshuis Hulten
eenmalig dit bedrag voor de verduurzaming van dorpshuis The Chump.
Vernieuwen openbare ruimte militaire wijk Rijen Zuid
De gemeente en Leystromen werken samen aan de wijkvernieuwing van de militaire wijk Rijen-Zuid.
Leystromen pakt de woningen aan en de gemeente de openbare ruimte. Het college geeft bureau
Houtman+Sander de opdracht om samen met inwoners een plan te maken voor de nieuwe inrichting
van de openbare ruimte in de wijk. Hiermee wijken zij van het inkoopbeleid. Het bureau begeleidt
ook Leystromen in de wijkvernieuwing en is betrokken bij de vernieuwing van de stationsomgeving.
Door te kiezen voor Houtman+Sander zorgt de gemeente voor optimale aansluiting op de
planvorming van Leystromen en de vernieuwing van de stationsomgeving.
Zorgverzekeraar VGZ en gemeenten in de regio Hart van Brabant gaan meer samenwerken
Het college besluit om deel te nemen aan de regionale samenwerking met zorgverzekeraar VGZ. De
gemeenten in de regio Hart van Brabant maken in een samenwerkingsagenda afspraken met
zorgverzekeraar VGZ om zorg en ondersteuning op de lange termijn kwalitatief goed, betaalbaar en
toegankelijk te houden. De samenwerkingsagenda wordt op 4 oktober 2021 ondertekend.
Gemeente ondertekent nieuw taalakkoord Midden-Brabant
In Midden-Brabant is 1 op de 6 mensen laaggeletterd. Mensen die laaggeletterd zijn, hebben vaak
moeite met taal, rekenen en werken met de computer of omgaan met de smartphone. Ze hebben
daar meestal last van. Dagelijkse taken kunnen moeilijk zijn, zoals internetbankieren, brieven of emails schrijven, kinderen voorlezen, de bijsluiter van medicijnen lezen of nieuwsberichten begrijpen.
Door het taalakkoord te ondertekenen laat de gemeente zien er voor te zorgen dat de gemeente in
begrijpelijke taal communiceert en informeert. De gemeente gaat ook maatschappelijke partners
vragen om mee te doen.
Regio Hart van Brabant laat regionaal afsprakenkader arbeidsmigratie opstellen
Arbeidsmigratie is een thema dat raakt aan meerdere gemeentelijke beleidsvelden en is een
vraagstuk dat alle gemeenten raakt. De gemeenten in de regio Hart van Brabant lieten een regionaal
afsprakenkader arbeidsmigratie opstellen. In dit afsprakenkader staat waar we als regio voor staan
als het gaat om de verschillende aspecten binnen het thema arbeidsmigratie: economie, welzijn en

huisvesting. Het college stemt in met het ‘regionaal afsprakenkader arbeidsmigratie regio Hart van
Brabant’ en informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.
Tussenstand taakstelling huisvesting vergunninghouders 1e helft 2021
Jaarlijks krijgt iedere gemeente naar rato van het aantal inwoners de opgave om een aantal
vergunninghouders te huisvesten. In de 1e helft van 2021 is de gemeentelijke taakstelling in Gilze en
Rijen een paar weken later dan de wettelijke peildatum behaald. De provincie heeft daarom
geoordeeld dat de gemeente gedeeltelijk voldoet aan de taakstelling. Het college besluit de
gemeenteraad hierover te informeren.
Beslissingen op bezwaarschriften tegen een omgevingsvergunning
Het college ontving bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunningen voor woningen in
bestemmingsplan De Boskamer en een inrit/uitrit ten behoeve van de ontsluiting van het perceel
Annie M.G. Schmidtplein 20 in Rijen. De bezwaarschriften zijn ter advisering voorgelegd aan de
commissie bezwaarschriften. Het college volgt het advies van de commissie op om de bezwaren
ontvankelijk en ongegrond te verklaren en laat de omgevingsvergunningen in stand met
verduidelijking van de voorwaarde met betrekking tot lichthinder.
Raadsinformatiebrief
De gemeenten in de regio Hart van Brabant treffen voorbereidingen voor een regionaal
woonwagenbeleid. In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de
stand van zaken.
Voorbereiding Hart van Brabantdag 29 september 2020
De gemeente Gilze en Rijen maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van
Brabant. Vier keer per jaar komen de colleges van de deelnemende gemeenten bij elkaar voor
overleg op de zogenaamde "Hart van Brabantdag". Het college bereidt de dag voor op basis van de
vergaderagenda.
Raadsrapportage Sociaal domein 2020
Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de belangrijkste
ontwikkelingen in het sociaal domein in 2020. De rapportage gaat in op de volgende onderwerpen:
zinnige daginvulling, veilige en kansrijke thuissituatie, prettig wonen in je wijk, fit en veerkrachtig en
financieel zelfredzaam.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de Japanse Duizendknoop op de bouwlocatie Wendel-Zuid in Gilze.
In een memo beantwoordt het college de gestelde vragen.

