B en W belicht… (GV 369793 )
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 3 en 11 januari 2022 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.
Overeenstemming bereikt over 65 nieuwe woningen in Molenschot
Ontwikkelcombinatie Winters Vrolijk Leven B.V. en de gemeente hebben overeenstemming bereikt
over de ontwikkeling en bouw van 65 nieuwe woningen in Molenschot. Het college stemt in met de
intentieovereenkomst. De woningen komen aan de Veenstraat in Molenschot, sluiten aan op de
woonbuurt ’t Blokske en zijn verdeeld over twee woonerven. Zodra de coronamaatregelen het
toelaten, presenteert Winters Vrolijk Leven de plannen in een omgevingsdialoog aan omwonenden.
Daarna volgt de bestemmingsplanprocedure.
Verkoop bouwgrond op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort
De gemeente bereidt grondverkoop voor op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort. Het gaat om
bouwkavels aan Hercules. Met dit collegebesluit kunnen de verkooponderhandelingen met twee
bedrijven worden afgerond.
Ontwerpbestemmingsplan Hengelstraat 50-52 Gilze
Het ontwerpbestemmingsplan Hengelstraat 50-52 voorziet in de herontwikkeling van de
Hengelstraat 50-52 in Gilze. Het bestemmingsplan zet de bedrijfsbestemming van Hengelstraat 52
om naar een woonbestemming. Op Hengelstraat 50 blijft de woonbestemming van toepassing. De
aanwezige karakteristieke langgevelboerderij op deze adressen mag onder bepaalde voorwaarden
afgebroken en heropgebouwd worden. Daarnaast wordt er een extra woning aan de Schaapsdijk
toegestaan. Het college legt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Daarnaast besluit het college
in te stemmen met de anterieure overeenkomst en de gemeenteraad te informeren met een
raadsinformatiebrief.
Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022
Iedere gemeente moet op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving een actueel
beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een jaarverslag hebben. De provincie houdt hier toezicht
op. Het college heeft het programma voor 2022 vastgesteld. Dit programma is gebaseerd op het
vastgestelde beleid 2020-2024. In het programma is voor het onderdeel vergunningverlening per
onderdeel aangegeven hoeveel aanvragen er worden verwacht. Voor het onderdeel toezicht en
handhaving is per gebied vastgelegd op welke aspecten gecontroleerd en eventueel gehandhaafd
gaat worden.
Oprichten Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's
De voorzitters van de 25 Veiligheidsregio’s in Nederland namen op 4 oktober 2021 het
principebesluit tot het oprichten van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's (SRV). Het algemeen
bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant (VRMWB) mag deze stichting pas

oprichten nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid hebben gehad
om kennis te nemen van dit ontwerpbesluit en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en
bedenkingen kenbaar te maken. Het college informeert de gemeenteraad en stelt voor om geen
zienswijze in te dienen.
Inkoopdocument Wmo Regio Hart van Brabant
Samen met de regiogemeenten in Hart van Brabant bereidt de gemeente de inkoop van jeugdhulp,
maatschappelijke ondersteuning en participatie voor. In het najaar hebben we de inkoopstrategie
voor Wmo begeleiding en voor beschermd wonen vastgesteld. Deze strategieën zijn nu uitgewerkt in
één integraal inkoopdocument voor Wmo ondersteuning. Het college stemt in met het
inkoopdocument en start van de aanbesteding van Wmo begeleiding en beschermd wonen.
Boardletter 2021
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 controle ter bespreking aan aan de
gemeentelijke Auditcommissie.
Raadsinformatiebrieven
Met raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de aanpak van de
eikenprocessierups in 2022 en de aanpak van kwetsbaarheid van de digitale systemen in december
2021 door een lek in Javasoftware.
Ledenraadpleging principeakkoord Cao Gemeenten
Er is een principeakkoord voor een nieuwe CAO gemeenten. De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) vraagt alle gemeenten om in te stemmen met het principeakkoord. Het college
stemt hiermee in.
Raadsvoorstel Kaders begroting 2023 ABG-organisatie
Het bestuur van de ABG-organisatie heeft een voorstel gedaan om de kaders voor de begroting 2023
van de ABG-organisatie te bepalen. Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijzen bij het
ABG-bestuur kenbaar te maken.
Portefeuilleverdeling college van Burgemeester en Wethouders
Met ingang van 4 januari 2022 is mevrouw Stinenbosch-Kools benoemd tot wethouder van de
gemeente Gilze en Rijen. Zij heeft in het college dezelfde portefeuille als mevrouw Diepstraten, die
op 7 december 2021 is opgestapt als wethouder. Dat heeft het college besloten.
Raadsvoorstel GREX Tussen de Leijen in Raadscommissie Ruimte 17 januari 2022
Naast de reeds opgelegde geheimhouding op basis van art. 25 lid 2 van de Gemeentewet legt het
college ook geheimhouding op conform art. 86 lid 2 van de Gemeentewet op de financiële gegevens,
de analyse/onderbouwing daarvan alsmede het besprokene zoals gedeeld tijdens genoemde
commissievergadering. De geheimhouding wordt opgelegd gezien het strategisch belang en de
onderhandelingspositie van de gemeente als bedoeld in art. 10 lid 2 sub b (financieel-economische
belangen) en g (risico van benadeling) van de Wet openbaarheid van bestuur. Op deze wijze kunnen,
naast de raadsleden, ook de commissieleden meepraten over dit onderwerp. Bekrachtiging van deze
geheimhouding is wettelijk gezien niet noodzakelijk.

