B en W belicht… (GV 363330 )
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 9 november 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 Transitievisie Warmte vast te stellen
De Transitievisie Warmte geeft inzicht in de alternatieven voor aardgas in de gemeente Gilze en
Rijen, welke oplossingen het best passen bij de woningen of wijken in de gemeente en het tijdspad
waarin de gebouwde omgeving van het aardgas af gaat. De Transitievisie Warmte volgt op de ambitie
uit het Nederlandse Klimaatakkoord om in 2050 geen gebruik meer te maken van aardgas. Het
college vraagt de gemeenteraad om de Transitievisie Warmte vast te stellen.
Voedselbank Gilze-Rijen vraagt aanvullende subsidie om vloer te vervangen
Sinds 2016 is Voedselbank Gilze-Rijen in onze gemeente actief. Na intensief gebruik van het pand in
Rijen is de vloer dringend aan vervanging toe. De voedselbank vroeg om een aanvullende subsidie
om dit te kunnen doen. Het college verleent de aanvullende subsidie.
Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Gilze en Rijen 2022-2025
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat de gemeente eens per vier jaar de
aanpak schuldhulpverlening actualiseert en vastlegt in een beleidsplan. Het college heeft het
Beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2025 opgesteld en adviseert de gemeenteraad om dit plan
vast te stellen.
College stelt gemeenteraad voor om subsidieregeling klimaatbestendig Gilze en Rijen te verlengen
Gilze en Rijen wil in 2040 een klimaatbestendige gemeente zijn. Dat houdt in dat onze openbare
ruimte, tuinen en erven zo zijn ingericht dat water goed kan worden vastgehouden zonder overlast
te geven en hittestress wordt voorkomen. Om inwoners te stimuleren zelf een aantal maatregelen te
nemen in en rondom hun woning is de subsidieverordening klimaatbestendig Gilze en Rijen in 2020
vastgesteld. Deze verordening loopt eind 2021 af. De verordening is geëvalueerd op basis waarvan
een nieuwe verordening is opgesteld. Het college vraagt de gemeenteraad om de nieuwe
verordening vast te stellen.
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Het college vraagt de gemeenteraad om de geactualiseerde ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke
belastingen’ vast te stellen.
Straatnamen vastgesteld voor nieuwbouwlocaties in Rijen
Aan de Rector Buijselstraat 20-24 in Rijen ligt het bedrijfsperceel van KIN-Installatietechniek. Het
bedrijf verhuist naar een nieuwe locatie. Daarna komt de locatie beschikbaar voor een andere
invulling. Er zijn plannen om er 35 woningen te bouwen. Er komt een nieuwe straat in het gebied.
Heemkring Molenheide adviseert het college om als eerbetoon aan de

geschiedenis van de familie Kin in Rijen de straatnaam Smederij te kiezen. Het college stelt deze
straatnaam vast. Voor de nieuwbouwplannen op de voormalige Kringlocatie is de naam
Bernadettestraat vastgesteld. Deze naam verwijst naar de Bernadetteschool die er ooit was
gevestigd. Ook hierin volgt het college het advies van de heemkring.
Realisatie van het kunstwerk Take 5 in het Parkdeel van het Centrumplan Gilze
Voor de realisatie van het kunstwerk Take 5 in het Parkdeel van het Centrumplan Gilze stelt het
college aanvullend 39.560 euro beschikbaar uit het gemeentelijke cultuurfonds. Hiermee kan het
kunstwerk in versoberde vorm definitief aangelegd worden.
Regionale visie op Beschermd Wonen
Het college heeft ingestemd met de regiovisie Beschermd Wonen regio Hart van Brabant en
besloten deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarbij heeft het college
kennisgenomen van het advies van de Sociale Adviesraden Regio Hart van Brabant (ROSA) en van de
reactie van de zorgaanbieders Beschermd Wonen Hart van Brabant op de regiovisie.
Intrekken straatnaam Langenbergseweg in Hulten
De Burgemeester Letschertweg is ruim 10 jaar geleden aangelegd en verbindt Tilburg met de A58 bij
Gilze. De gemeente Gilze en Rijen besloot daarop de naam van de Langenbergseweg tussen de
Burgemeester Letschertweg en de provinciale weg N282 in Hulten te veranderen in
Burgemeester Ballingsweg. Verzuimd werd toen om de bestaande straatnaam Langenbergseweg in
Hulten in te trekken. Het college besluit dit alsnog te doen
Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant 2022
Naar aanleiding van de verbetervoorstellen voor de samenwerking in Regio Hart van Brabant en de
toetreding van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau is de Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van
Brabant 2022 opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om deze vast te stellen.
Principeverzoek om hotel te vestigen in Rijen
De gemeente is gevraagd of het mogelijk is om aan de Hoofdstraat in Rijen een kleinschalig hotel te
vestigen. Dit gebruik past niet in het geldende bestemmingsplan. Het college van burgemeester en
wethouders besluit om niet mee te werken aan een planologische procedure om het initiatief
mogelijk te maken.
Zorgvuldig toepassen geheimhoudingsprocedures
Als de situatie erom vraagt, kan de gemeente werken op basis van geheimhouding. Zorgvuldigheid en
transparantie staan voorop in het toepassen van geheimhoudingsprocedures. Een externe adviseur
gaat vier situaties evalueren waarin geheimhouding is toegepast en voor de gemeente mogelijke
leerpunten benoemen. Mede op basis van de resultaten verzorgt de adviseur een workshop over de
geheimhoudingsprocedure.
Voortgangsrapportages projecten zonder grondexploitatie
Over de voortgang van alle projecten met grondexploitatie rapporteert het college via de
meerjarenprogramma grondexploitaties aan de gemeenteraad. Voor projecten zonder
grondexploitatie maakt het college een voortgangsrapportage of raadsinformatiebrief. Het college
informeert de gemeenteraad over de voortgang in de projecten Rijen-Zuid, herbestemming TropicalMargriethal in Rijen, herinrichting kern Hulten en de nieuwbouw van openbare basisschool De
Wildschut in Gilze.
Raadsinformatiebrieven
Met raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de volgende activiteiten:
• Voortgangsrapportage inclusieagenda 2021-2022;

•
•
•
•
•

Positionering Groeituin;
Onderzoeksrapport 213A Beheer en onderhoud openbare ruimte;
Op naar nieuwe servicenormen;
motie kruising Biestraat – Ridderstraat;
sporthal Achter de Tuintjes in Gilze.

Normenkader rechtmatigheidstoetsen 2021, 2022 tot en met 2025
Bij rechtmatigheidstoetsen wordt getoetst of het financieel beheer van de gemeente voldoet aan de
geldende wet- en regelgeving. Medewerkers van de afdeling Financiën en Control voeren de toetsen
uit als onderdeel van de interne controle naar getrouwheid en rechtmatigheid. De accountant
beoordeelt het systeem en de uitvoering van de interne controle inclusief rechtmatigheidstoetsen en
betrekt haar bevindingen in het oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening.
Het normenkader 2021 is geactualiseerd. Het college vraagt de gemeenteraad om het normenkader
vast te stellen. Het normenkader zal ook gebruikt worden als normenkader voor 2022 tot en met
2025 en wordt indien noodzakelijk geactualiseerd.

