
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 400921) 
 

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 24 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.  

 
Principeverzoek Horst 12 Gilze 
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om aan de Horst In Gilze twee bedrijfswoningen tot één 
bedrijfswoning om te zetten en een nieuwe woning te bouwen met gebruik maken van de ruimte-
voor-ruimteregeling. Het college wil in principe meewerken aan het omzetten van de 
bedrijfswoningen tot een bedrijfswoning en ziet geen mogelijkheden om een nieuwe woning op deze 
plek mogelijk te maken. 
 
Raadsinformatiebrief over trillingsmetingen Regentenstraat in Rijen 
Bewoners aan de Regentenstraat in Rijen ervaren trillingen als gevolg van de aangelegde drempels. 
De bewoners hebben hiervan melding gemaakt bij onze gemeente. Om objectief beeld te krijgen van 
de situatie zijn metingen gedaan. De uitkomsten van de metingen vormen geen aanleiding om iets 
aan de situatie te veranderen. De bewoners zijn op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de 
meting. Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de uitkomsten 
van de metingen. 
 
Raadsinformatiebrief over servicenormen gemeentelijke dienstverlening 
Eind 2021 zijn op basis van nieuwe klantbeloften de servicenormen herijkt. De volgende generieke 
servicenormen zijn vastgesteld en gedeeld met de raad: doorlooptijd, bereikbaarheid, positieve 
klantbeleving en heldere communicatie. De volgende stap is om de servicenormen toe te passen en 
te monitoren in de verschillende afdelingen. Met een raadsinformatiebrief informeert het college de 
gemeenteraad over de stand van zaken. 
 
Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022 
Het college vraagt de gemeenteraad om het Meerjaren Programma Grondexploitaties 2022 vast te 
stellen.   
 
Gedoogbeschikkingen verleend voor tijdelijke woongelegenheid  
Het college staat met gedoogbeschikkingen een tijdelijke woongelegenheid toe aan het Roggeveld in 
Gilze en aan de Wouwerbroek in Rijen. Daarbij heeft het college ook een aantal voorwaarden 
opgenomen. 
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over de overdracht van basistaken aan de Omgevingsdienst. In een memo 
beantwoordt het college de gestelde vragen. 
 
 



Gemeenten vragen aandacht voor omstandigheden jeugd in asielzoekerscentra 
Onze gemeente is een van de zes gemeenten in Nederland met een asielzoekerscentrum waar een 
gezinsopvanglocatie is gehuisvest. Op deze locaties van het COA uitgeprocedeerde asielzoekers op. 
De uitzetting laat vaak lang op zich wachten.  De gemeente heeft als taak om de kinderen op deze 
locatie veiligheid, onderwijs en ondersteuning aan te bieden. De gemeenten vragen in een brief aan 
het kabinet aandacht voor de situatie van deze kinderen en willen in gesprek over de knelpunten die 
zij ervaren in de omstandigheden waarin deze groep kinderen moet leven.  
 
Principeverzoek Goorbergseweg 37 in Molenschot 
De Noord-Brabantsche Golfclub Toxandria in Molenschot wil de golfbaan naar het zuiden uitbreiden. 
Voor de uitbreiding moeten een weg en een woning worden verplaatst. Daarvoor is een 
principeverzoek ingediend. Het college besluit om in principe medewerking te verlenen aan dit 
verzoek en stelt daarbij een aantal voorwaarden. 
 
Principeverzoek Schoolstraat 47 in Molenschot 
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om bestemming ‘wonen’ op het adres Schoolstraat 47 in 
Molenschot te wijzigen naar een ‘bedrijf’. Het college ziet geen mogelijkheden om medewerking te 
verlenen aan dit verzoek. 
 
 
 


