
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 413711) 
 

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 27 september 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.  

 
Nota bodembeheer 2022-2032 
De huidige nota bodembeheer is verouderd en met de komst van de Omgevingswet is een nieuwe 
nota bodembeheer nodig. De omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft samen met de 
aangesloten gemeenten een nieuwe nota opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om de 
nota van zienswijzen vast te stellen, de nota bodembeheer 2022-2032 en bodemkwaliteitskaart PFAS 
N-Brabant vast te stellen en de Nota bodembeheer 2011-2021 in te trekken. 
 
Verkoop van een strook bouwgrond aan de Trees Kinstraat in Rijen 
De gemeente is in gesprek over de verkoop van een strook grond van ca. 164 m2 aan de Trees 
Kinstraat in Rijen. Het college stemt in met de verkoop. Met dit besluit kan het verkoopproces 
worden afgerond.  
 
Vaststelling bestemmingsplan Broekdijk 60 te Hulten 
Om de bestemming “agrarisch” aan de Broekdijk 60 in Hulten te wijzigen in de bestemming “bedrijf” 

is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Een nieuw bestemmingsplan is noodzakelijk, zodat ter 

plaatse een dierenpension en caravanstalling mogelijk is. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter 

inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de gemeenteraad voor om het 

bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Ontwerpbestemmingsplan “Schoolstraat tussen 29 en 35 te Molenschot” komt ter inzage 

Er zijn plannen om aan de Schoolstraat in Molenschot een vrijstaande woning en twee geschakelde 

woningen te bouwen. Om dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het college 

stemt in met het ontwerpbestemmingsplan. Binnenkort komt het ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage. 

Benoeming lid Adviesraad Sociaal Domein 
In de Verordening burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein is bepaald dat het college leden op 
voordracht van de Adviesraad benoemt. Vanwege openstaande vacatures heeft de Adviesraad Esther 
van Mook-Bongers als nieuwe lid voorgedragen. Het college heeft besloten om mevrouw van Mook-
Bongers te benoemen als lid van de Adviesraad Sociaal Domein.  
 
 

 

 



Subsidiekader Voedselbank Gilze en Rijen 2023-2026 

Het college heeft de Voedselbank Gilze en Rijen toegevoegd als basisvoorziening in de Nadere regels 

Sociaal Domein. En ook een subsidiekader vastgesteld in samenspraak met de Voedselbank Gilze en 

Rijen voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. In het subsidiekader is 

uiteengezet wat de gemeente van de Voedselbank Gilze en Rijen verwacht. Het subsidiekader zorgt 

ervoor dat de Voedselbank Gilze en Rijen een vierjarige subsidieaanvraag kan indienen. 

College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over De Butter, de 4e tranche woningbouwimpuls en deelscooters. Het 

college heeft de antwoorden vastgesteld. 

 


