
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 371334  ) 

 

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 25 januari 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 Korte Hoogstraat 13 in Molenschot 

Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om aan de Korte Hoogstraat 13 in Molenschot van twee 

bedrijfswoningen gewone woningen te maken. Daarnaast is gevraagd of het in principe mogelijk is 

om de overzijde van de straat een nieuwe woning te bouwen. Het college ziet mogelijkheden om van 

een van de bedrijfswoningen een gewone woning te maken. Aan de omzetting van de andere 

bedrijfswoning en een nieuwe woning aan de overzijde van de straat verleent het college geen 

medewerking. 

 

College vraagt gemeenteraad aanvullend uitvoeringskrediet voor nieuwbouw-renovatie sporthal 

Achter de Tuintjes in Gilze 

In het afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwbouw/renovatiewerkzaamheden 

aan sporthal Achter de Tuintjes in Gilze. Aanvankelijk zou alleen de laagbouw bij de sporthal worden 

gesloopt en vervangen worden door nieuwbouw. Hiervoor is een voorlopig ontwerp gemaakt.  

De gemeenteraad heeft in februari 2021 een krediet voor de werkzaamheden beschikbaar gesteld.  

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om ook de sporthal bij de nieuwbouw-renovatie te 

betrekken. Daarvoor is extra geld nodig. Het college vraagt de gemeenteraad om een aanvullend 

uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.  

Nota bodembeheer 2022-2032 en de bodemkwaliteitskaart PFAS 

Het college legt het concept van de nota Bodembeheer 2022-2032 en de bodemkwaliteitskaart PFAS 

ter inzage. Daarna vraagt het college de gemeenteraad om de stukken vast te stellen. Met deze 

nieuwe nota Bodembeheer is ons beleid actueel als het gaat over (her)gebruiken van grond en 

baggerspecie als bodem. 

Indexering Wmo huishoudelijke ondersteuning en uitvoeringsbesluit maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Gilze en Rijen 2022  

Jaarlijks worden de tarieven voor Wmo huishoudelijke ondersteuning geïndexeerd. Voor 2022 heeft 

het college het indexeringspercentage vastgesteld op 2,604%. Daarnaast heeft het college het besluit 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen 2022 vastgesteld. 

Kadernota 2023 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Midden-West-Noord Brabant 

De ambulancevoorziening voor de gemeente Gilze en Rijen is bij wet opgedragen aan de RAV 

Midden-West-Noord Brabant. De gemeente heeft van de RAV West-Midden-Noord Brabant de 

kadernota 2023 ontvangen . Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de 

kadernota. 



Voorbereidingskrediet voor de uitbreiding van de school op het AZC Prinsenbosch in Gilze 

Stichting Tangent heeft een aanvraag ingediend voor een permanente uitbreiding van de school op 

het AZC in Gilze. Deze uitbreiding is nodig door de toename van het aantal kinderen en de 

verplichting om voorschoolse voorzieningen te aan te bieden. Het college vraagt de gemeenteraad 

om een krediet beschikbaar te stellen van € 90.000,- om de noodzakelijke voorbereidingen te kunnen 

bekostigen. 

Voortgang aanbrengen geluidwerende maatregelen woningen Nieuwstraat in Gilze 

Een aantal woningen aan de Nieuwstraat in Gilze komt in aanmerking voor geluidsanering. Het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt subsidie beschikbaar om geluidsisolerende 

maatregelen te treffen tegen het geluid van snelwegverkeer. Hiervoor is eerder een plan van aanpak 

opgesteld. Woningeigenaren is gevraagd of zij in aanmerking willen komen. Een aantal 

woningeigenaren reageerde niet op het verzoek schriftelijk toestemming te verlenen tot het 

uitvoeren van een akoestisch en bouwtechnisch onderzoek. Het college besluit om de betreffende 

woningen van de saneringslijst af te voeren. De woningen komen niet meer in aanmerking voor de 

landelijke regeling. 

Resultaat Zelfevaluatie en inhoudelijke controle 2021 Basisregistratie Personen en reisdocumenten 

Om de kwaliteit en beveiligingsmaatregelen te beoordelen van de Basisregistratie Personen en de 

uitgifte van reisdocumenten heeft de gemeente een zelfevaluatie en een inhoudelijke controle 

uitgevoerd. Uit deze onderzoeken blijkt dat de gemeente ruimschoots voldoet aan de landelijke 

norm. 

 

Raadsinformatiebrieven 

Met raadsinformatiebrieven informeert het college de gemeenteraad over de kwartaalrapportage 

stand van zaken bij het AZC Gilze, de voorbereiding van het nieuwe erfgoedbeleid, toegezegde 

informatie over het gemeentelijke inclusiebeleid, informatie over de mogelijkheden om de 

resterende delen van de Nieuwstraat en Raadhuisstraat in Gilze aan te pakken, de vervanging van de 

voetbalvelden bij vv Molenschot, de stand van zaken van het collegeprogramma, een overzicht van 

de prioritering woningbouw en over de ruimtelijke ontwikkeling van de Moerstraat in Rijen. 

 

College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over de snelfietsroute. In een memo beantwoordt het college de gestelde 

vragen. 

 

Raadvoorstel bekrachtigen geheimhouding 

Het college vraagt de gemeenteraad om te bekrachtigen de aan de gemeenteraad opgelegde 

verplichting tot geheimhouding ingevolge artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 

sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, met betrekking tot:  

- de financiële gegevens en de analyse en onderbouwing daarvan uit de onder geheimhouding 

overlegde bijlage Presentatie Stand van zaken spoorzone Rijen voor de besloten en vertrouwelijke 

raadsinformatiebijeenkomst van 10 januari 2022;  

-het daarover besprokene tijdens de besloten en vertrouwelijke raadsinformatiebijeenkomst van 10 

januari 2022. 


