
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 407021) 
 

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 juli 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 voor woningbouw aan de Hoofdstraat 30 in Rijen 
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om een bestaand winkelpand met woning aan de 
Hoofstraat 30 in Rijen te verbouwen tot 3 woningen. Volgens het geldende bestemmingsplan mag 
het aantal wooneenheden niet meer bedragen dan 1. Het college verleent onder voorwaarden 
medewerking. Hiermee kan de eigenaar een nieuw bestemmingsplan gaan voorbereiden. 
 
Goede ideeënfonds draagt bij aan activiteiten in Gilze en Rijen 
Met het goede ideeënfonds is onderdeel van het plan ‘kickstartend sterker na corona’ en nodigt 
inwoners, verenigingen en professionele organisaties uit om activiteiten te bedenken om elkaar te 
ontmoeten of dingen samen te doen. Er zijn vier periodes om goede ideeën in te dienen. Per periode 
is een bedrag beschikbaar om bij te dragen aan activiteiten. De activiteiten zijn ingedeeld in 
aanvragen vanuit inwoners, ondernemers en vereniging. Voor periode 3 is per categorie de 
maximumbijdrage vastgesteld. Aanvragen kunnen vanaf nu worden ingediend bij de gemeente. Meer 
informatie staat op www.gilzerijen.nl/goedeideeenfonds. Daarnaast heeft het college wethouder 
Doremalen aangewezen als coördinerend portefeuillehouder voor de uitvoering van het plan 
“kickstartend sterker na corona”. 
 
Beleidsregels individuele studietoeslag Gilze en Rijen 2022 
Per 1 april 2022 is de individuele studietoeslag gewijzigd. Het is geen bijzondere bijstand meer, maar 
een zelfstandige uitkering op grond van de Participatiewet. Het college heeft beleidsregels hierover 
vastgesteld. De individuele studietoeslag is bedoeld voor scholieren en studenten die door een 
blijvende medische beperking niet kunnen werken naast hun voltijd studie. 
 
Anterieure grondexploitatieovereenkomst bestemmingsplan Kapelstraat Molenschot 
Een grondeigenaar wil aan de Kapelstraat in Molenschot vier woningen bouwen. Het 
ontwerpbestemmingsplan is in voorbereiding. Daarnaast moet er met de gemeente een anterieure 
grondexploitatieovereenkomst worden gesloten over de kosten. Het college stemt in met de 
overeenkomst.  
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over de geurgebiedsvisie en het besluit van TenneT om Brabantse 
bedrijven niet meer aan te sluiten op het energienet. Het college heeft de antwoorden vastgesteld. 

http://www.gilzerijen.nl/goedeideeenfonds

