B en W belicht… (GV 316573 )
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 16 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.

Sportbeleidsplan 2021-2025 Gilze en Rijen beweegt!
Het college heeft een nieuw sportbeleidsplan opgesteld en vraagt de gemeenteraad om het
Sportbeleidsplan 2021-2025 ‘Gilze en Rijen beweegt!’ vast te stellen. Eind 2019 is met het
maatschappelijk veld een lokaal sportakkoord gesloten. Dit sportakkoord is één van de bouwstenen
van het nieuwe sportbeleid. Een ander belangrijk uitgangspunt is de wens tot het herijken van de
sportvisie voor de komende jaren en het opstellen beheerplan voor sportaccommodaties inclusief
duurzaamheidsambities met financiële onderbouwing voor de jaren 2021 – 2030. In de aanpak
komen drie onderwerpen voor het eerst in één gemeentelijke visie samen. Dit zijn de
sportaanbieders, het sportprogramma en de gemeentelijke sportaccommodaties. De aanpak moet er
voor zorgen dat deze goed op elkaar aansluiten en mensen in beweging brengt.
College introduceert sloopkwaliteitsregeling en sloopbank vrijkomende agrarische bebouwing
Uit een inventarisatie blijkt dat we binnen de gemeente circa 26 locaties met vrijkomende agrarische
bebouwing kennen. Bij herbestemming van een agrarische bestemming naar wonen is er behoefte
om meer m2 aan bijgebouwen toe te staan dan binnen de huidige lokale regelgeving mogelijk is.
Daarnaast wil de gemeente het slopen van overtollige bebouwing in het buitengebied stimuleren.
Om vraag en aanbod van sloop- en compensatiemeters bij elkaar te brengen, introduceert het
college een sloopkwaliteitsregeling en sloopbank. Het is aan de gemeenteraad om deze
sloopkwaliteitsregeling vast te stellen.
Uitkomsten Burgerpeiling 2020
670 inwoners deden mee aan de burgerpeiling 2020 over de gemeentelijke dienstverlening. Het
college dankt iedereen die meedeed voor de antwoorden. Gemiddeld scoort de gemeente een 6,7,
een score die overeen komt met de gemiddelde score van andere gemeenten van dezelfde grootte in
Nederland. Het college gebruikt de resultaten om samen met de ABG-organisatie de gemeentelijke
dienstverlening verder te verbeteren.
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Gilze en Rijen 2021
Het college stemt in met het concept-raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Gilze en Rijen 2021 en vraagt de gemeenteraad om de verordening vast te stellen.
Uitvoeringsagenda Programma Duurzaamheid 2021
De uitvoeringsagenda van het programma Duurzaamheid is opgesteld om het behalen van de, in het
Koersdocument vastgestelde, doelen en ambities mogelijk te maken. De uitvoeringsagenda geeft
inzicht in de projecten en activiteiten die in 2021 zullen plaatsvinden.

Subsidieaanvraag 2021 en 2022 SCMO
De gemeenteraad heeft in november 2020 de kaders voor meerjarige subsidieverlening aan de
stichtingen vallend onder SCMO vastgesteld. Het college heeft vervolgens gevraagd aan SCMO op
basis van deze kaders een subsidieaanvraag in te dienen. Deze is ontvangen en beoordeeld. Het
college besluit subsidie te verlenen aan de culturele centra (CCGR), Cultuurplaats en VIPvoorelkaar
voor 2021 en 2022 op basis van de ontvangen aanvraag.
Plan van Aanpak voor de Transitievisie Warmte
Het college heeft besloten het plan van aanpak voor de Transitievisie Warmte voor te leggen aan de
gemeenteraad voor vaststelling. Het plan van aanpak is de eerste stap richting de transitievisie
warmte. Het plan van aanpak schetst de kaders waarbinnen de transitievisie warmte wordt
opgesteld en geeft de vervolgstappen aan.
Stand van zaken voorbereiding handreiking zonne-energie
Met een memo informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken voorbereiding
handreiking zonne-energie.
Voortgangsmemo project zon op bedrijfsdaken
Met een memo informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken van het project Zon
op Bedrijfsdaken.
Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan 'Mgr. Ariënsstraat Rijen' (voormalige Kringlocatie)
Op de voormalige Kringlocatie in Rijen is de gemeente bezig met herontwikkeling. In plaats van de
school en de gymzaal komen er maximaal 26 woningen en 20 woonzorgappartementen. Deze
beoogde ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Daarom is een nieuw
bestemmingsplan in voorbereiding. Het college legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
Wijzigingsplan ‘Heistraat 4’ in Rijen vastgesteld en omgevingsvergunning verleend
Het college heeft het wijzigingsplan Heistraat 4, Rijen vastgesteld en een omgevingsvergunning
verleend. Doel van het wijzigingsplan en vergunning is om één woning mogelijk te maken op de
locatie van de voormalige schoenenmakerij. Het oude pand is reeds gesloopt.
Intrekken voorkeursrecht op enkele percelen in Centrumplan Gilze – centrumdeel
Eerder heeft de gemeenteraad voor het Centrumplan Gilze - Centrumdeel een voorkeursrecht
gevestigd op diverse percelen. Op 19 december 2016 is het bestemmingsplan vastgesteld en
inmiddels hebben we met HVB Projectontwikkeling BV afspraken gemaakt over de realisatie van het
centrumdeel. Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, besluit het college om op enkele
percelen het voorkeursrecht in te trekken.
Op de percelen die nog geen eigendom zijn van de gemeente en/of HVB Projectontwikkeling BV blijft
het voorkeursrecht gehandhaafd.
Regionale inkoopstrategie sociaal domein Hart van Brabant
De negen gemeenten in de regio Hart van Brabant ontwikkelen gezamenlijk een integrale
inkoopstrategie voor het sociaal domein. Deze inkoopstrategie bevat beleidsmatige kaders voor
inkoop op grond van de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet. Het college legt de kaders voor de
inkoopstrategie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Kadernota 2022 Diamantgroep
De Diamantgroep heeft de kadernota 2022 aangeboden. De kadernota 2022 is een eerste aanzet
voor de begroting 2022. Het college heeft geen opmerkingen bij de kadernota en biedt de kadernota
aan de gemeenteraad aan.
Kaderbrief 2022 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
De gemeente ontving van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant de kaderbrief 2022. In deze brief staan de relevante
ontwikkelingen beschreven en hoe deze van invloed zijn op de activiteiten en bedrijfsvoering van de
Veiligheidsregio. Het college informeert de gemeenteraad over de kaderbrief en stelt voor om geen
zienswijze in te dienen.
Kaderbrief OMWB en 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling OMWB
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft de deelnemende gemeenten de Kaderbrief
2022 voorgelegd. In deze kaderbrief zet de dienst de kaders uiteen waarbinnen de begroting 2022
wordt opgesteld. Het college heeft kennis genomen van de Kaderbrief 2022 en stelt de
gemeenteraad voor de brief ter kennisgeving aan te nemen. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd
om het college toestemming te geven om in te stemmen met een noodzakelijke wijziging in de
Gemeenschappelijke regeling OMWB.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over jongerenontmoetingsplaatsen, de kostenbeheersing binnen de Wmo
en het schoolplein van basisschool De Brakken in Rijen. In drie memo’s beantwoordt het college de
gestelde vragen.
Gemeenteraad ontvangt informatie over kritieke prestatie-indicatoren SCMO
Voor het eerst werkt de SCMO met kritieke prestatie-indicatoren. De gemeenteraad vroeg om meer
informatie. In een memo biedt het college de gevraagde informatie aan.
Burgemeester blikt terug op geslaagde sleuteloverdracht
Voor het eerst maakte de burgemeester carnaval mee in onze gemeente. En dat gebeurde in
bijzondere omstandigheden. Carnaval werd dit jaar vooral thuis, klein en online gevierd. Ook de
sleuteloverdracht verliep anders dan anders. De burgemeester blikt met plezier terug op de
activiteiten en heeft waardering voor de online activiteiten die de verenigingen in korte tijd hebben
georganiseerd.

