B en W belicht… (GV 367074)
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 14 december 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.
Bestemmingsplan voor 375 nieuwe woningen in Rijen naar gemeenteraad
Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ gewijzigd vast te
stellen en om de grenzen van de bebouwde kom van Rijen te verleggen. De nieuwe woonwijk Tussen
de Leijen krijgt in totaal 375 nieuwe woningen en komt in het gebied tussen de Hannie Schaftlaan,
Zwarte Dijk en de Mosstraat. Er wordt zo veel mogelijk energieneutraal gebouwd. De wijk sluit
daarmee aan op de bestaande woningbouw aan het Sporkt, Breebroek en de Wouwerbroek. De
gemeente, Leystromen en Ballast Nedam nemen samen de ontwikkeling van de nieuwe wijk in Rijen
op zich. Het besluit hogere waarde wegverkeerslawaai is genomen en het college verzoekt
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant om herbegrenzing van het werkingsgebied
‘verstedelijking afweegbaar’ in de Interim Omgevingsverordening.
College ziet toekomst groeituin aan Den Overkaent in Gilze
Als het aan het college ligt, verhuist de groeituin halverwege 2022 naar siertuin Den Overkaent in
Gilze. Hierover is overeenstemming bereikt met de eigenaar van de siertuin. Het college vraagt de
gemeenteraad om in te stemmen met de verhuizing naar de Strijp in Gilze en voor de aankoop van
de siertuin een krediet voor de aankoop beschikbaar te stellen.
Raadsvoorstel voor aanvullend budget om kunstwerk in Parkdeel Centrumplan Gilze af te ronden
Op dit moment wordt een deel van het kunstwerk Take 5 in het Parkdeel van het Centrumplan Gilze
aangelegd. Het gaat om de speeltoestellen. Om het kunstwerk kwalitatief goed af te ronden en om
Gilze het gewenste park te geven, is aanvullend budget nodig. Gelet op de hoogte van het bedrag
moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen. In een raadsvoorstel vraagt het college de
gemeenteraad om een aanvullend budget van 55.000 euro beschikbaar te stellen vanuit het
gemeentelijke cultuurfonds. Als de gemeenteraad in januari 2022 instemt, kan het kunstwerk
worden afgerond.
Voortgangsrapportage Spoorzone Rijen derde kwartaal 2021
Het programma Spoorzone Rijen rapporteert per kwartaal over de voortgang. Het college besluit de
kwartaalrapportage Spoorzone Rijen Q3-2021 vast te stellen en vrij te geven voor bespreking in de
gemeenteraad, commissie Ruimte en met projectpartners Rijk, Provincie en ProRail.
Inkoop verplichte leerroutes nieuwe wet Inburgering
Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. De gemeente moet dan een
inburgeringsaanbod bieden. Voor een aantal voorzieningen geldt een aanbodplicht; de gemeente is
wettelijk verplicht deze voorziening te bieden. Hiervoor stelt de Rijksoverheid geld beschikbaar. Het
college geeft opdracht om enkele onderdelen uit het verplichte aanbod in te kopen.

Vaststelling bestemmingsplan Bavelseweg 5 Gilze
De eigenaar wil de agrarische bestemming van de Bavelseweg 5 in Gilze wijzigen naar een
woonbestemming. Daarnaast wil de eigenaar in een schuur een tweede woning realiseren. Met het
bestemmingsplan Bavelseweg 5 worden deze wijzigingen juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend. Het college vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.
Principeverzoek
Een speelboerderij in Gilze wil uitbreiden. Voor de plannen is een principeverzoek ingediend. Het
college besluit om een positieve grondhouding in te nemen voor de uitbreiding van de speelboerderij
de Vossenberg. Aan het besluit zijn diverse randvoorwaarden verbonden.
Tijdelijke gedoogbeschikking
Het college verleent een gedoogbeschikking onder voorwaarden voor de periode van twee jaar voor
het plaatsen van een tijdelijke woongelegenheid en een tijdelijke inrit op een perceel aan het
Roggeveld in Gilze.
Raadsinformatiebrief
Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Door deze nieuwe wet
verschuiven verantwoordelijkheden van de provincie naar gemeenten. Dat geldt bijvoorbeeld voor
bodemverontreiniging. Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over
de wijze waarop verantwoordelijkheden worden overgedragen.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over klimaatsubsidie en het Bisschop de Vetplein in Gilze. In twee memo’s
beantwoordt het college de gestelde vragen.

