B en W belicht… (GV 356394 )
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 31 augustus 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.
Handreiking zonne-energie Gilze en Rijen: panelen op daken, bij bedrijven en bij wegen
Om de klimaatverandering tegen te gaan, moeten we over op duurzame energie. De gemeente Gilze
en Rijen is vooral aangewezen op zonne-energie, vanwege de aanwezigheid van de vliegbasis. In de
handreiking zonne-energie staat waar de gemeente mogelijkheden ziet om zonne-energie op te
wekken en wat spelregels zijn om de aanleg van een zonneveld mogelijk te maken. De handreiking is
voorbereid in overleg met inwoners en organisaties. Op 11 oktober is het aan de gemeenteraad om
de handreiking vast te stellen.
Gemeente start proef met jongerenontmoetingsplekken (JOP’s)
Aan de Waranda in Gilze en de Uitvang in Rijen start de gemeente met een proef om voor jongeren
een ontmoetingsplek te creëren. Hiermee geeft het college invulling aan een langgekoesterde wens
van jongeren en het jongerenwerk. De behoefte aan een veilige en droge plek is de afgelopen
periode alleen maar groter geworden. De JOP’s worden in de herfstvakantie geplaatst voor een
periode van 6 maanden. Op basis van de ervaringen in het komende halfjaar wordt het vervolgtraject
bepaald.
Raadsvoorstel: verruim mogelijkheden starterslening voor eerste eigen woning
De gemeente helpt starters op de woningmarkt om een woning te kopen met de starterslening. Om
meer starters de mogelijkheden te bieden gebruik te maken van de starterslening stelt het college
aan de gemeenteraad voor om mogelijkheden voor de starterslening te verruimen. Het maximale
koopbedrag van de starterslening wordt dan gelijk gesteld aan de vastgestelde grens van de
Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Op 1 januari 2021 is de grens van de NHG vastgesteld op €
325.000. Daarnaast is het voorstel om het bedrag van de starterslening te verhogen naar 50.000
euro. Op 11 oktober 2021 vergadert de gemeenteraad over de starterslening.
Gemeente bereidt volgende stap voor in verduurzamen sportpark Vijf Eiken
Als het aan het college en VV Rijen ligt, wordt de veldverlichting van de voetbalvelden op sportpark
Vijf Eiken vervangen door ledverlichting. De huidige veldverlichting voor de voetbalvelden is
versleten. Stemt de gemeenteraad in met deze vervanging, dan zet de gemeente een nieuwe stap in
de verduurzaming van sportpark Vijf Eiken.

Nieuwe bomen voor Doornbos in Rijen
Wortelopdruk is een van de problemen die de gemeente wil oplossen bij de herinrichting van straten
in het noordoosten van Rijen. Daarnaast willen we de straten meteen duurzaam, klimaatbestendig,
fietsvriendelijk en veilig inrichten. In totaal pakt de gemeente zeven straten aan. Dit doen we straat
voor straat en in overleg met de bewonerswerkgroep en andere betrokken partijen. Onderdeel van
de herinrichting is het planten van nieuwe bomen. Dit bekijken we per straat. Om de voor- en
nadelen van zowel vervangen als handhaven in beeld te krijgen is een afwegingsnotitie opgesteld. Op
basis van deze notitie heeft het college besloten om twaalf Noorse esdoorns en een rij bolacacia’s te
vervangen door grotere bomen met een hogere biodiversiteitswaarde. De nieuwe bomen komen
tussen de tuinen en de straat.
Koers sociaal domein Gilze en Rijen: samen verschil maken!
Het college heeft het gemeentelijke beleid sociaal domein geëvalueerd. Samen met
vertegenwoordigers van inwoners, cliënten en maatschappelijke partners is nagedacht over
vernieuwing van het beleid. Het college vraagt de gemeenteraad om de ‘Koers sociaal domein Gilze
en Rijen: samen verschil maken!’ vast te stellen.
Principeverzoek
De eigenaar van een bedrijfswoning aan de Oranjestraat in Gilze wil stoppen met zijn
bedrijfsactiviteiten en heeft de gemeente gevraagd of het mogelijk is om de functie ‘bedrijfswoning’
om te zetten naar ‘burgerwoning’. Daarnaast is het verzoek om een nieuwe woning te bouwen op
het perceel. Het college besluit om in principe medewerking te verlenen aan deze verzoeken.
College stelt raad voor om ABG-organisatie met kracht door te ontwikkelen
De afgelopen periode heeft adviesbureau P2 onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven voor de
ABG-samenwerking. Dit in opdracht van het college en in samenspraak met de gemeenteraad.
Onderzoeker en college zijn tot de conclusie gekomen dat het met kracht doorontwikkelen van de
ABG-organisatie de beste optie is voor de inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Gilze
en Rijen én voor de medewerkers van de ABG-organisatie. Het college biedt de gemeenteraad een
voorstel aan om deze conclusie te onderschrijven.
Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord Cao SW 2021 – 2025
De VNG, Cedris en de vakbonden FNV en CNV bereikten op 17 mei 2021 een
onderhandelaarsakkoord over een nieuwe Cao voor de Sociale Werkvoorziening (SW). De VNG vraagt
nu de leden of zij instemmen met het bereikte resultaat. Na afstemming met de Diamantgroep
besluit het college om in te stemmen met het bereikte onderhandelaarsakkoord.
Toezichtsoordeel gemeentelijk beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over het toezichtsoordeel
gemeentelijk beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de Mosstraat 23-25 in Rijen en het bestemmingsplan Rector
Buijselstraat in Rijen. In verschillende memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.

