
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 397196 ) 

 

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 19 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.  

 

Principeverzoek Marga Klompélaan 13 Rijen 

Voor de locatie Marga Klompélaan 13 in Rijen ontving de gemeente het verzoek om de 

kantoorbestemming om te zetten naar wonen. Het college is bereid medewerking te verlenen. 

Hiermee kan de initiatiefnemer een bestemmingsplan voor de woonbestemming gaan voorbereiden. 

 

Gemeente sluit samenwerkingsovereenkomst met Bank Nederlandse Gemeenten 

De gemeente heeft de taak om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en de vluchtelingen leefgeld 

te verstrekken. Om dit veilig en werkbaar te doen, biedt de gemeente prepaid pinkaarten aan die op 

te waarderen zijn. Daarbij werkt de gemeente samen met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). 

Het college sluit een overeenkomst met de BNG om de gemaakte afspraken vast te leggen. 

 

College maakt aanvullende afspraken met ontwikkelaar Centrumplan Rijen Oost 

De gemeente en ontwikkelaar Durendael B.V. hebben een overeenkomst gesloten voor de 

ontwikkeling van het Centrumplan Rijen Oost. Voor de uitvoering van de overeenkomst diende 

overeenstemming te worden bereikt tussen de ontwikkelaar en de beoogde supermarkt. 

Ontwikkelaar en supermarkt hebben overeenstemming bereikt. Daarbij zijn de risico’s betreffende 

planschade voor de huidige supermarktlocatie niet geheel weggenomen. In een zogenaamde allonge 

leggen college en ontwikkelaar hierover nadere afspraken vast. Vastgelegd is dat het risico op 

planschade volledig voor rekening en risico is van de ontwikkelaar. 

 

Begroting 2023 en jaarstukken 2021 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) heeft gemeente de meerjarenbegroting 

2023-2026 en de jaarstukken 2021 voorgelegd. Het college stelt de gemeenteraad voor kennis te 

nemen van deze documenten en geen zienswijze in te dienen.  

Begroting 2023 en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening 

De Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord Brabant (RAV) verzorgt de ambulancezorg 

in de provincie Noord-Brabant. De gemeente heeft de begroting 2023 en een voorstel tot aanpassing 

van de gemeenschappelijke regeling ontvangen. Het college deelt de stukken te kennisname met de 

gemeenteraad. Daarbij stelt het de gemeenteraad voor om geen zienswijze uit te brengen op de 

begroting en in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. 

 

 



College treedt op tegen permanente bewonen recreatiewoning 

Iemand heeft zich bij de gemeente ingeschreven als bewoner van een recreatiewoning in 

Molenschot. Permanent bewonen van de recreatiewoning is niet toegestaan. Het college geeft de 

bewoner zes maanden de tijd om ergens anders te gaan wonen. Gebeurt dat niet dan legt het college 

een last onder dwangsom op. 

Besluit op twee aanvragen om tegemoetkoming in planschade 

De gemeente ontving voor twee verschillende locaties een aanvraag om tegemoetkoming in 

planschade. Het college liet een onafhankelijk extern bureau een planschade-adviezen opstellen. Op 

basis van het advies wijst het college een aanvraag af en wijst het een aanvraag toe. 

Kwartaalrapportages spoorzone Rijen vastgesteld 

Per kwartaal rapporteert het college aan de gemeenteraad over de stand van zaken in het 

programma spoorzone Rijen. Het college biedt de gemeenteraad de voortgangsrapportages aan over 

de laatste drie maanden van 2021 en de eerste drie maanden van 2022.  

Raadsinformatiebrief personele capaciteit en krapte op de arbeidsmarkt 

In de raadsvergadering van 7 maart 2022 is gesproken over knelpunten bij de personele capaciteit 

van de ABG-organisatie in relatie tot de krapte op de arbeidsmarkt. In een raadsinformatiebrief gaat 

het college in op de knelpunten, probleemstelling en oplossingsrichtingen.  

College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over het leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen en de stempas voor 18-

jarigen. In twee memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen. 

 

 


