B en W belicht… (GV 349931)
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 29 juni 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.
Gemeente doet mee aan experiment digitaal aanvragen rijbewijs
Het college stemt in met deelname aan het experiment Digitaal Aanvragen Rijbewijs. Het experiment
start op 1 november 2021 en biedt inwoners de mogelijkheid een rijbewijs online aan te vragen via
een erkende fotograaf. Na verwerking door RDW kunnen inwoners het nieuwe rijbewijs dan ophalen
in het gemeentehuis. De mogelijkheid om het rijbewijs aan de gemeentebalie aan te vragen blijft
bestaan.
Maas-Jacobs Vastgoed B.V bouwt eerste vijftien woningen in Wendel-Zuid in Gilze
Met Maas-Jacobs Vastgoed B.V. heeft de gemeente overeenstemming bereikt over de verkoop van
een bouwgrond aan de Wendel/Veldstraat in Gilze. Zij gaan op deze grond twaalf twee-onder-eenkapwoningen en drie vrijstaande woningen bouwen. Hiermee wordt er binnenkort gebouwd in fase 1
van Wendel-Zuid in Gilze. Het college besluit dat wethouder Diepstraten (wonen) namens de
gemeente de overeenkomst ondertekent.
Rapport "Hoe verder met ABG" gepresenteerd aan gemeenteraad Gilze en Rijen
In opdracht van de gemeente deed Adviesbureau P2 een verkennend onderzoek naar de bestuurlijke
toekomst van de gemeente Gilze en Rijen. Op maandag 28 juni 2021 presenteerde het adviesbureau
het rapport “Hoe verder met ABG” aan de gemeenteraad. Het college van Gilze en Rijen bereidt een
raadsvoorstel voor, zodat de raadscommissie Middelen op 20 september 2021 met elkaar in
oordeelsvormende zin kan spreken over het rapport. In de daaropvolgende raadsvergadering van 11
oktober is het vervolgens aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over het rapport en het
vervolg.
Ontwerpbestemmingsplan ‘Tussen de Leijen’ komt opnieuw ter inzage
De gemeente werkt aan de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk 'Tussen de Leijen' in Rijen. Een
nieuw bestemmingsplan moet de bouw van maximaal 375 woningen mogelijk maken. Het college
legt het ontwerpbestemmingsplan opnieuw ter inzage. Er zijn drie onderwerpen toegevoegd aan het
ontwerpbestemmingsplan: een verzoek herbegrenzing van het werkingsgebied ‘verstedelijking
afweegbaar’ bij de provincie, benodigde onderzoeken en aanpassingen voor het hogere
waardenbesluit.

Gemeente blijft investeren in cultuureducatie
Kunst en cultuur zijn van enorme waarde voor de ontwikkeling van leerlingen. Iedere Brabantse
leerling moet daarom toegang krijgen tot cultuureducatie. In Gilze en Rijen nemen we daarom al 8
jaar deel aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het college heeft besloten deel te
nemen aan de regeling CmK3 Brabant 2021-2024.
Jaarverantwoording kinderopvang Gilze en Rijen 2020
Jaarlijks rapporteert het college aan het ministerie van Onderwijs over de wijze waarop uitvoering is
gegeven aan de taak om toe te zien op de kwaliteit van de kinderopvang. Het college heeft de
jaarverantwoording 2020 vastgesteld.
Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg geëvalueerd
Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) in werking getreden. De
gemeentelijke taken, die uit de Wvggz voortvloeien, worden binnen de regio Hart van Brabant
uitgevoerd. De uitvoering van de wet is in de eerste helft van dit jaar geëvalueerd. Met een
informatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de bevindingen van deze evaluatie.
Gemeente ondertekent convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel
Per 1 januari 2022 wordt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het
woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt voor
het leveren van jeugdzorg. Gemeenten en zorgaanbieders willen hierover duidelijke afspraken
maken. Daarom zijn door de VNG aanvullende afspraken geformuleerd, in nauwe afstemming met
gemeenten. Deze zijn vastgelegd in het convenant implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel.
Het college stemt in met het ondertekenen van het convenant.
Principeverzoek Hoofdstraat 23 in Rijen
Met een principeverzoek is gevraagd of het mogelijk is de bestemming van een pand aan de
Hoofdstraat 23 in Rijen om te zetten van 'Centrum-2' naar 'Wonen'. Het college heeft besloten om
hieraan in principe medewerking te verlenen en stelt daarbij een aantal voorwaarden.
Gemeenteraad ontvangt toelichting op begrotingscirculaire provincie
Jaarlijks geeft de provincie in een begrotingscirculaire informatie die van belang is voor de
gemeentebegroting. De gemeenteraad heeft gevraagd om een toelichting op de paragraaf actuele
onderwerpen van de circulaire. Het college geeft de gemeenteraad in een raadsinformatiebrief een
toelichting.
Beslissing op bezwaarschrift
Het college ontving een bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van zes
appartementen aan de Kerkstraat in Gilze. Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de
commissie Bezwaarschriften. Omdat het bezwaarschrift niet tijdig en niet op de correcte wijze is
ingediend, is geen sprake van een ontvankelijk bezwaar. Het college besluit om het bezwaar nietontvankelijk te verklaren.
Raadsinformatie over instroomstop Jeugdbescherming Brabant
Recent heeft Jeugdbescherming Brabant een instroomstop afgekondigd. Met een informatiebrief
informeert het college de gemeenteraad over de situatie bij de gecertificeerde instellingen.
Voorbereiding algemene ledenvergadering Vereniging Brabantse Gemeenten
Als lid van de Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG) heeft het college een uitnodiging ontvangen

om deel te nemen aan een schriftelijke Algemene Ledenvergadering. Het college stemt in met de
voorstellen en stelt het bestuur van de VBG daarvan op de hoogte.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de aanbiedstroken voor afvalcontainers. In een memo beantwoordt
het college de gestelde vragen.

