
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 400134) 
 

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 17 mei 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.  

 
College vraagt gemeenteraad Geurgebiedsvisie vast te stellen 
De conceptgeurgebiedsvisie heeft ter inzage gelegen. Deze visie is opgesteld om  
perspectief te bieden aan gestopte en nog te stoppen boeren én voor de boeren die doorgaan. Maar  
ook is deze visie bedoeld om afwegingen te maken bij ruimtelijke initiatieven in het buitengebied.  
Er zijn drie zienswijzen ingediend. Ook is een reactie ontvangen van de provincie Noord-Brabant. 
Deze zienswijzen en de reactie van de provincie zijn beoordeeld. Dit is verwoord en samengebracht 
in een Nota van zienswijzen. Het college vraagt de gemeenteraad om de Geurgebiedsvisie en 
bijbehorende stukken vast te stellen. 
 
Wmo aanbieders komen in aanmerking voor coronacompensatie 
Wmo-aanbieders maakten tijden de coronacrisis extra kosten om inwoners te kunnen blijven 
ondersteunen. Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten.  
Het college heeft een regeling vastgesteld op basis waarvan aanbieders in aanmerking kunnen 
komen voor compensatie van meerkosten. Het college verleent de gemeente Tilburg toestemming 
om de regeling namens onze gemeente uit te voeren. Dit omdat de meeste ondersteuning regionaal 
wordt ingekocht. 
 
Raadsinformatiebrief over voorbereidingen nieuw luchthavenbesluit vliegbasis Gilze-Rijen 
Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de voorbereidingen op 
een nieuw luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen. Daarover vindt overleg plaats tussen 
inwoners, Defensie en de gemeente. 
 
Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GGD Hart voor Brabant 
De gemeente neemt deel in de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant en heeft de 
jaarrekening 2021 en de begroting 2023 ontvangen. Het college biedt de stukken aan de 
gemeenteraad aan en stelt voor om geen zienswijze in te dienen.  
 
Verkoop bouwgrond op bedrijventerrein Haansberg 
De gemeente bereidt grondverkoop voor op bedrijventerrein Haansberg. Het gaat om een 
perceel bouwgrond van ongeveer 2.936 m² aan de Peelbaan in Rijen. Met dit collegebesluit kunnen 
de verkooponderhandelingen worden afgerond. 
 
Principeverzoek Raakeindse Kerkweg 61, Molenschot 
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om bestemming ‘maatschappelijk’ op het adres 
Raakeindse Kerkweg 61 in Molenschot te wijzigen naar een woonbestemming. Het college besluit om 
in principe medewerking te verlenen aan dit verzoek en stelt daarbij een aantal voorwaarden. 



Principeverzoek Weilenseind 13 in Gilze 
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om de agrarische bestemming op het adres Weilenseind 
13 in Gilze te wijzigen naar een woonbestemming. Daarbij is het idee om een cultuurhistorische 
waardevolle pand bewoonbaar te maken. Het college besluit om in principe medewerking te 
verlenen aan dit verzoek en stelt daarbij een aantal voorwaarden. 
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over het parkeerdek van De Laverije, trouwlocaties in de gemeente, 
ratten en muizen en de energietoeslag. In vier memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen. 
 
 


