B en W belicht… (GV 367749 )
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 21 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.
Principeverzoek Lange Wagenstraat ongenummerd Gilze
De gemeente is gevraagd of het in principe mogelijk is om achter een woning in de Lange
Wagenstraat in Gilze een appartement te realiseren. Het college heeft besloten in principe
medewerking te verlenen aan het verzoek, mits voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden.
Principeverzoek Trees Kinstraat 4-6 Rijen
De gemeente is gevraagd of het in principe mogelijk is om een (pre)mantelzorgwoning aan de Trees
Kinstraat 4-6 in Rijen te bouwen. Het verzoek voldoet niet aan de uitgangspunten van het
gemeentelijke (pre)mantel-zorgbeleid. Het college besluit om geen medewerking te verlenen.
Principeverzoek Bisschop de Vetplein 1 Gilze
De gemeente is gevraagd of het in principe mogelijk is om de bestemming ‘gemengd’ van het pand
aan het Bisschop de Vetplein 1 in Gilze om te zetten naar ‘wonen’ en of het mogelijk is om een
aanbouw en parkeerkelder aan te leggen. Daarbij wil de eigenaar een monumentale boom kappen.
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen om de bestemming van Bisschop de
Vetplein 1 in Gilze om te zetten van ‘gemengd’ naar ‘wonen’ en de aanbouw met parkeerkelder
mogelijk te maken, mits voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden. Voor de monumentale
boom vraagt het college om met een door de gemeente aangewezen vakspecialist een Boom Effect
Analyse te doen naar de levensverwachting van de boom.
College stelt gemeenteraad voor om volledige vernieuwing sporthal Achter de Tuintjes in Gilze te
overwegen
De gemeente bereidt de vernieuwbouw voor van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze. In de
voorbereiding kwam naar voren dat de geluidwerende isolatie en het plafonddoek aan vervanging
toe zijn. Ook blijkt een vervanging van de sportinventaris en de scheidingswand in de hal (TreNoMat)
nodig. Er is onderzoek gedaan naar de financiële gevolgen. De uitkomsten van het onderzoek zijn
voor het college aanleiding om de gemeenteraad voor te stellen om een volledige vernieuwing van
de sporthal te overwegen. In januari bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college.
Afhankelijk van de uitkomsten van deze overweging werkt het college een nieuwe voorstel uit over
de toekomst van de sporthal.
Nadere regels subsidies op basis van herstartplan corona
Op 22 november heeft de gemeenteraad het plan “kickstartend sterker na corona” vastgesteld. Een
van de onderdelen van dit plan is dat inwoners, verenigingen en professionele organisaties
uitgenodigd worden om initiatieven te ontplooien, die bijdragen aan de doelen uit het plan en
waarvoor het college een subsidie beschikbaar stelt. Dit heet het ‘goede ideeënfonds’. Daarnaast

biedt het plan de mogelijkheid om verenigingen te ondersteunen bij de uitdagingen waarvoor zij
staan. Het college heeft voor deze onderdelen nadere regels vastgesteld.
Inkoop Wijk-GGD 2022
De gemeente wil de samenwerking met de huidige wijk GGD’ers in 2022 voortzetten. Om dat
mogelijk te maken, wijkt het college af van het inkoopbeleid.
Intrekken en weigeren verkoopvergunningen consumentenvuurwerk
Het college ontving van drie vuurwerkverkooppunten een aanvraag voor een verkoopvergunning om
consumentenvuurwerk te mogen verkopen op 29, 30 en 31 december 2021. Twee van de drie
verkoopvergunningen zijn verleend. Op 19 november 2021 is er een landelijk verbod afgekondigd
voor de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk in de categorie F2. Vanwege dit
landelijke verbod trekt het college de twee afgegeven verkoopvergunningen in en weigert het college
de derde aanvraag.
Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Gilze en Rijen 2021
Het college heeft de “Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Gilze en Rijen 2021”
vastgesteld.
Grondprijzen 2022 gemeente Gilze en Rijen
Het college heeft de notitie grondprijzen 2022 vastgesteld en stuurt de notitie ter kennisname aan de
raadscommissie Middelen.
Tarieven 2022 Sportaccommodatie Den Butter in Rijen
Het college heeft de tarieven 2022 voor gebruik van Sportcomplex Den Butter in Rijen vastgesteld. Er
wordt een prijsstijging van 2,7% toegepast, conform de consumentenprijsindex van september 2021.
De door de exploitant gevraagde extra verhoging wijst het college af.
Wetswijziging Basisregistratie Personen
Het college wijst met ingang van 1 januari 2022 het gemeentehuis in Rijen aan als briefadres. Dit is
nodig door een wetswijziging Basisregistratie Personen (WBRP). Het briefadres biedt de gemeente de
mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden briefadresgever te zijn voor mensen zonder
woonadres. Instanties kunnen deze mensen dan toch bereiken.
Nieuwe richtlijn bestemmingsplanwijzigingen en principeverzoeken
De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 juli 2022 in werking. Dat heeft gevolgen voor de
behandeling van aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging en principeverzoeken. Het college
stelt een richtlijn vast voor aanvragen in de periode van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Met een
raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de nieuwe richtlijnen en de
totstandkoming hiervan.
Beslissing op het bezwaarschrift
Tegen het verkeersbesluit tot het opheffen van de parkeerduurbeperking op 11 parkeerplaatsen op
het parkeerterrein aan de Hoofdstraat 48 te Rijen, is bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is ter
advisering voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Het college volgt het advies van de
commissie bezwaarschriften op en verklaart bezwaarmaker ontvankelijk in zijn bezwaren en verklaart
de bezwaren ongegrond.
Raadsinformatiebrief
Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de decembercirculaire.
De effecten verwerkt het college in de jaarrekening 2021 en de perspectiefnota 2022.

College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de samenwerking van ABG-partner gemeente Baarle-Nassau met de
gemeente Baarle-Hertog. In een memo beantwoordt het college de gestelde vragen.

