B en W belicht… (GV 344405)
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 18 mei 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.
College dient zienswijze in op ontwerp omgevingsverordening provincie
Aan de Rimpelaar bij Molenschot is een aantal bestaande agrarische bedrijven gegroeid. Deze
bedrijven hebben vrijgekomen agrarische gronden gekocht en zijn deze hoofdzakelijk gaan gebruiken
voor het telen van plantaardige producten. De gemeente werkt aan een gebiedsvisie
waarmee ontwikkelingen ook in de toekomst kwalitatief geborgd worden. Op dit moment ligt de
ontwerp omgevingsverordening van de provincie ter inzage. Het college meldt in een zienswijze aan
de provincie deze toenemende agrarische bedrijvigheid aan de Rimpelaar.
Gemeente vraagt coronasteun aan voor exploitatie sportcomplex Den Butter
De Rijksoverheid heeft een steunmaatregel voor zwembaden en ijsbanen die door de
coronamaatregelen tijdelijk gesloten waren of minder mensen hebben mogen ontvangen. De
regeling voorziet in een uitkering aan gemeenten voor zover de gemeente het daadwerkelijk
exploitatietekort van een zwembad of ijsbaan compenseert. De gemeente dient een aanvraag voor
deze regeling in voor Optisport Gilze en Rijen BV. Optisport exploiteert sportcomplex Den Butter.
Ontwerp waterbeheerprogramma waterschap Brabantse Delta 2022-2027
Waterschap Brabantse Delta heeft het ontwerp waterbeheerprogramma gedeeld met de gemeente.
In het Waterbeheerprogramma staat hoe het waterschap haar taken uitvoert in de periode 20222027. In het najaar stelt het algemeen bestuur van het waterschap het definitieve
waterbeheerprogramma 2022-2027 vast.
College stelt beleidsvisie burgerparticipatie op
Er is vraag naar meer mogelijkheden om online de communicatie tussen inwoners en de gemeente te
vergroten. Het college besluit een beleidsvisie burgerparticipatie op te stellen en daarna te bekijken
welke instrumenten nodig zijn om de gewenste interactie concreet te ondersteunen.
Is burgerparticipatie op korte termijn gewenst, dan gebruikt het college Mijnbuurtje.nl als pilot. Deze
website biedt mogelijkheden om een online community te creëren waarin inwoners, gemeente,
maatschappelijke organisaties en lokale ondernemers elkaar kunnen vinden, bevragen en
informeren.
Planning uitvoeringsprogramma klimaatmaatregelen
Het college informeert de raadscommissie Ruimte in een memo over de voortgang van het
uitvoeringsprogramma klimaatmaatregelen.

Reactie vragen D66 over distributiebedrijf nabij de kern Hulten
Begin mei stelde D66 vragen over het plan voor een nieuw distributiebedrijf nabij de kern Hulten. Het
college beantwoordt deze vragen in een memo.
Reactie vragen PvdA fractie over plan Lage Haansberg
Begin mei stelde de PvdA-fractie vragen over het plan Lage Haansberg. In een memo beantwoordt
het college deze vragen.

