B en W belicht… (GV 315837 )
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 februari 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.
Tweede Kamerverkiezing: college wijst briefstembureau aan
Op 1 januari 2021 is de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in werking getreden. Hierin zijn tijdelijke
regels over briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder opgenomen. Het college wijst als
briefstembureau en locatie afgiftepunt het gemeentehuis in Rijen aan.
Dit briefstembureau is verantwoordelijk voor het proces briefstemmen en de telling van eerder
uitgebrachte stemmen op 15 en 16 maart op de zogenaamde vervroegde stembureaus.
Verordening commissie bezwaarschriften ABG-gemeenten 2021
De verordening op de commissie bezwaarschriften uit 2016 moet geactualiseerd worden. De
gebruikte terminologie in de verordening is niet in overeenstemming met de terminologie uit de
Algemene wet bestuursrecht. Bovendien bleek de naam van de verordening uit 2016 onjuist. De
commissie bezwaarschriften werkt voor de bestuursorganen in de ABG-gemeenten. De naam van de
verordening is daarom gewijzigd in ‘Verordening commissie bezwaarschriften ABG-gemeenten 2021’.
Tenslotte zijn enkele artikelen uit de verordening aangepast aan de gewijzigde werkwijze van de
commissie. Het college vraagt de gemeenteraad om de nieuwe verordening vast te stellen.
Geen carnavalsactiviteiten in sportcomplex Den Butter
De Rijense Carnaval Stichting vraagt toestemming om in 2022 carnaval te vieren in sportcomplex
Den Butter. De huurovereenkomst tussen de gemeente en Optisport, die Den Butter exploiteert,
bepaalt dat Den Butter uitsluitend kan worden gebruikt voor sport- en speldoeleinden en dat voor
een ander gebruik toestemming van de gemeente nodig is. Het complex is niet geschikt gemaakt
voor evenementen. Ook is het niet als evenementenlocatie in het evenementenbeleid opgenomen.
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan carnavalsactiviteiten in sportcomplex Den
Butter.
Aanwijzingsbesluit Toezichthouders (Participatiewet, Ioaw en Ioaz)
We gaan regelmatig na of iemand (nog altijd) recht op bijstand heeft. De consulenten van de afdeling
Sociaal Uitvoering doen in de meeste gevallen deze onderzoeken. In sommige gevallen is het echter
nodig om intensiever onderzoek te doen naar een situatie, waarbij meer onderzoeksbevoegdheden
noodzakelijk zijn. Het college besluit de handhavers van Team Fraudebestrijding gemeente Tilburg
aan te wijzen als toezichthouders bij de handhaving in het kader van de Participatiewet, Ioaw en Ioaz.
Kadernota 2022 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Midden-West-Noord Brabant
De ambulancevoorziening voor de gemeente Gilze en Rijen is bij wet opgedragen aan de RAV WestMidden-Noord Brabant. De gemeente heeft van de RAV West-Midden-Noord Brabant de kadernota
2022 ontvangen. Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de kadernota.

Raadsvoorstel Kaders begroting 2022 ABG-organisatie
Het bestuur van de ABG-organisatie heeft een voorstel gedaan om de kaders voor de begroting 2022
van de ABG-organisatie te bepalen. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijzen bij het
ABG-bestuur kenbaar te maken.
Raadsmemo vastgesteld over motie transparantie grote subsidies
Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2021 is een motie aangenomen omtrent de
transparantie van organisaties die meer dan € 50.000 subsidie van de gemeente Gilze en Rijen
ontvangen. In een memo geeft het college de wijze waarop het uitvoering geeft aan de aangenomen
motie aan.
Besluit op aanvraag om tegemoetkoming in planschade
Het college ontving een aanvraag om tegemoetkoming in planschade en liet een onafhankelijk extern
bureau een planschade-advies opstellen. Uit dit advies volgt dat voor aanvragers sprake is van een
nadelige planologische situatie vanwege het bestemmingsplan Herontwikkeling Rabobanklocatie in
Rijen. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade is toegewezen. De aanvragers is een
tegemoetkoming in planschade toegekend van 4.500 euro, te vermeerderen met de wettelijke rente
en restitutie van het drempelbedrag.
Managementletter 2020
Het college neemt kennis van de bevindingen van de accountant over de uitgevoerde tussentijdse
controle. De accountant voert de tussentijdse controle uit ter voorbereiding op de
jaarrekeningcontrole. Het college biedt de tussentijdse control ter bespreking aan aan de
gemeentelijke Auditcommissie.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over laadpalen in de gemeente. In een memo beantwoordt het college de
gestelde vragen.

