B en W belicht… (GV 360447)
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 12 oktober 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 om het plan ‘Kickstartend sterker na corona’ vast te stellen
Dat de coronapandemie nadelige effecten heeft gehad op de samenleving staat buiten kijf.
Gemeenten hebben van het Rijk geld gekregen voor lokale ondersteuning. Het college heeft eerder
besloten om dit geld op basis van een samenhangend plan te besteden. In de afgelopen periode
hebben we een plan opgesteld met de titel ‘Kickstartend sterker na corona’. Het college vraagt de
gemeenteraad om het plan vast te stellen.
College brengt mogelijkheden in kaart om versneld hemelwater af te koppelen
Op verzoek van de gemeenteraad doet het college onderzoek naar mogelijkheden om in de komende
jaren versneld hemelwater af te koppelen van het rioolstelsel. Hemelwater afkoppelen en niet langer
in het riool laten stromen, is een maatregel die goed is voor de grondwaterstand. Bovendien wordt
het rioolstelsel bij hevige regenval minder (over)belast. Met een raadsvoorstel informeert het college
de gemeenteraad over de stand van zaken. Daarbij stelt het college de gemeenteraad voor om als
eerste in Rijen maatregelen te nemen en de afkoppelmogelijkheden in de andere dorpen mee te
nemen bij reconstructiewerkzaamheden. Ook wil het college start met het ontwerpen van een
regenwaterriool. In november staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.
Stichting Cultuurplaats gaat gemeente adviseren over kunst in de openbare ruimte
Voor de aanleg van kunst in de openbare ruimte maakt de gemeente gebruik van onafhankelijk
advies. Het college vernieuwt de aanpak en vraagt vanaf nu de stichting Cultuurplaats om advies.
Van 2006 tot nu gaf een gemeentelijke kunstcommissie advies. De kunstcommissie heeft sinds medio
dit jaar geen leden meer. Het college is iedereen die zich sinds 2006 heeft ingezet voor de
kunstcommissie erkentelijk en dankbaar. Op voorspraak van de kunstcommissie zijn verschillende
kunstwerken aangekocht. Ook introduceerde de kunstcommissie gevel- en tegelgedichten op
verschillende plaatsen in de gemeente. Met een raadsinformatiebrief informeert het college de
gemeenteraad over de nieuwe aanpak.
Raadsinformatiebrieven
Met raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de volgende activiteiten:
• voorbereiden ontwerp voor duurzame herinrichting Burgemeester Van Poppelstraat in Gilze,
• mogelijkheden innovatieve woonvormen in de gemeente,
• voortgang voorbereiding en besluitvorming Transitievisie Warmte,
• de evaluatie van de subsidieregeling Klimaatbestendig Gilze en Rijen,
• de raadsrapportage Sociaal domein 2020,
• de ontwikkelingen in het regiovervoer,
• cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2020,
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motie versneld optimaliseren gemeentelijke website,
stand van zaken voorbereiden nieuw erfgoedbeleid met kaarten,
inkoop- en aanbestedingsbeleid,
stand van zaken ‘zon op bedrijfsdaken’,
uitvoeringsmaatregelen klimaatagenda,
positionering groeituin,
stand van zaken procedure Attero.

Verkoop bouwgrond op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort
De gemeente bereidt grondverkoop voor op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort in Gilze. Het gaat
om een perceel bouwgrond van circa 11.800 m² aan Dakota. Met dit collegebesluit kunnen we de
verkooponderhandelingen afronden.
Verkoop bouwgrond op bedrijventerrein Haansberg
De gemeente bereidt grondverkoop voor op bedrijventerrein Haansberg. Het gaat om een
perceel bouwgrond van circa 3.638 m² aan de Provinciënbaan in Rijen. Met dit
collegebesluit kunnen we de verkooponderhandelingen afronden.
Gedeeltelijk intrekken voorkeursrecht Julianastraat 117 in Rijen
Het college heeft besloten om het gevestigde voorkeursrecht op perceel Julianastraat 117 in Rijen
gedeeltelijk in te trekken, omdat dit perceelsgedeelte niet meer nodig is voor de plannen om de
spoorwegovergang te vervangen door een onderdoorgang. Alleen een gedeelte van de voortuin is
nog nodig voor de aanleg van een parallelweg langs de Julianastraat.

