
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 396301 ) 

 

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 12 april 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.  

 

Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 

In 2021 heeft het college het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

2021 vastgesteld. In een evaluatieverslag blikt het college terug op de uitgevoerde werkzaamheden. 

Het college biedt het evaluatieverslag ter kennisname aan de gemeenteraad aan.  

 

Omgevingsvergunningen verleend 

Het COA renoveert de gebouwen op AZC Prinsenbosch. De renovatie gebeurt in fasen. Voor fase 2A 

en fase 2B zijn de omgevingsvergunningen aangevraagd. Het betreft vergunningsaanvragen om 

gebouwen te vernieuwen en om containerplaatsen en fietsparkeerplekken aan te leggen. De 

ontwerpbesluit omgevingsvergunningen hebben ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend. 

De ingediende zienswijze is beoordeeld in een Nota van zienswijzen en heeft niet geleid tot 

wezenlijke aanpassingen van de omgevingsvergunningen. Het college besluit in te stemmen met de 

Nota van zienswijzen en de definitieve omgevingsvergunningen te verlenen. 

 

Collegeverklaring zelfevaluatie BAG, BGT, BRO en WOZ 2021  

Het college heeft de taak om jaarlijks de uitvoering van de BAG, BGT, BRO en WOZ te evalueren. Het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de toezichthouder. De rapportages over 

2021 zijn vastgesteld. De uitkomsten zijn positief en beter dan in voorgaande jaren. Met een 

raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de uitkomsten.  

 

Verzoek tot vestigen van een recht van overpad 

De eigenaar van een woning aan de Pastoor Coomansstraat in Gilze heeft een verzoek ingediend om 

een recht van overpad te vestigen. Het gaat om een pad op gemeentegrond aan de achterzijde van 

zijn perceel. Omdat het perceel vanaf de straatzijde goed bereikbaar is, is er geen noodzaak tot het 

vestigen van een recht van overpad. Het college werkt niet mee aan het verzoek. 

 

Besluit op bezwaarschrift  

Verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur zijn in de gemeente Gilze en Rijen alleen 

in papieren vorm mogelijk. Digitale verzoeken neemt de gemeente niet in behandeling. Eind 2021 

ontving de gemeente een digitaal verzoek. Na een toelichting van de gemeente volgde een papieren 

verzoek en een digitaal bezwaar. Het college verklaart het bezwaar, gericht tegen het niet in 

behandeling nemen van Wob-verzoeken die via e-mail zijn ingediend, niet-ontvankelijk. Ook 

bezwaren moeten op papier worden ingediend. 



College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over de uitkering van de eenmalige energietoeslag. In een memo 

beantwoordt het college de gestelde vragen.  


