B en W belicht… (GV 314014 )
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 26 januari 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 neemt deel aan Green Deal Gezondheidssector Regio Hart van Brabant 2.0
Van 30 november 2017 tot 1 januari 2021 liep de Green Deal Gezondheidssector Regio Hart van
Brabant. Hierbij waren dertien zorginstellingen en negen gemeenten uit Hart van Brabant, het
Milieuplatform Zorgsector, de OMWB, de BOM en Stichting MOED aangesloten. Gezien de
succesvolle ervaringen is er de wens om te komen tot een vervolg, Green Deal 2.0. Het college besluit
om opnieuw aan te sluiten. Green Deal 2.0 kent een looptijd van drie jaar. Naast kennisuitwisseling
over individueel te nemen maatregelen is er in deze Green Deal ook aandacht voor gezamenlijke
maatregelen rondom duurzame energie, vervoer of afval, waarbij we als gemeente graag betrokken
willen blijven.
Voorwaarde uit subsidieregeling F-Ons aangepast
De subsidieregeling F-Ons helpt om ideeën van inwoners mogelijk te maken. Zonder veel papierwerk
en de gemeente betaalt mee in de kosten. We merken dat er weinig aanvragen/initiatieven
binnenkomen. De grootste drempel hierin is de voorwaarde dat 50% van de kosten voor uitvoering
van het plan door de initiatiefnemer bijeen moet worden gebracht. Het college heeft besloten de
voorwaarde voor cofinanciering aan te passen en in augustus/september 2021 te evalueren of de
aanpassing het gewenste effect heeft gehad.
Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021
Iedere gemeente moet op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving een actueel
beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag hebben. De provincie houdt hier toezicht
op. Het college heeft het programma voor 2021 vastgesteld. Dit programma is gebaseerd op het
vastgestelde beleid 2020-2024. In het programma is voor het onderdeel vergunningverlening per
onderdeel aangegeven hoeveel aanvragen er worden verwacht. Voor het onderdeel toezicht en
handhaving is per gebied vastgelegd op welke aspecten gecontroleerd en eventueel gehandhaafd
gaat worden.
Gemeente verkoopt landbouwgrond
Het college heeft besloten om een perceel landbouwgrond aan de Aardstraat in Molenschot te
verkopen.
Resultaat zelfevaluatie 2020 Basis Registratie Personen (BRP) en Paspoorten en Nederlandse
Identiteitskaarten (PNIK)
Om de kwaliteit en beveiligingsmaatregelen van de Basisregistratie Personen en van het proces
uitgifte reisdocumenten te beoordelen, heeft de gemeente een zelfevaluatie en een inhoudelijke

controle uitgevoerd. Uit deze onderzoeken blijkt dat de kwaliteit en beveiligingsmaatregelen
ruimschoots voldoen aan de landelijke norm.
Stand van zaken regionaal project Maatpact
De gemeente Gilze en Rijen neemt sinds april 2019 deel aan het regionale project Maatpact. De
cijfermatige eindrapportage over fase 1 en de doorkijk van de lopende fase 2 zijn samengevat in een
raadsbericht. Het college informeert de raad met dit raadsbericht en geeft toelichting op de
werkwijze in de gemeente.
Vooroverlegreactie concept-ontwerpbestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort
Het college van burgemeester en wethouders is door de gemeente Tilburg gevraagd om te reageren
op het concept-ontwerpbestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort. Het college maakt van deze
mogelijkheid gebruik en dient een vooroverlegreactie in.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over spoedzoekerswoningen op campings, bijstandsfraude en de schade
tijdens oud en nieuw in de gemeente. In drie memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.
College blikt terug op de gebeurtenissen in Rijen van maandagavond 25 januari 2021
Vanwege verschillende signalen over oproepen om op maandagavond 25 januari 2021 in Rijen te
komen rellen, besloot de burgemeester om een noodbevel uit te vaardigen en een
veiligheidsrisicogebied in te stellen. Dit gaf de politie extra mogelijkheden om waar nodig op te
kunnen treden. Samen met de burgemeester blikt het college terug op de gebeurtenissen van
maandagavond.

