
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 1000897 ) 
 

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 20 december 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.  

 
Gemeenten in regio Hart van Brabant blijven Wmo begeleiding samen inkopen 
In de regio Hart van Brabant kopen de gemeenten gezamenlijk Wmo Begeleiding in. De 
samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een bestuursakkoord. Dit akkoord loopt af per 1 januari 
2023. Om de nieuwe inkoop per 2023 goed te regelen is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst 
opgesteld met een looptijd van 1 jaar. Het college heeft ingestemd met deze 
dienstverleningsovereenkomst. 
 
Gemeenten in regio Hart van Brabant maken afspraken over Beschermd Wonen 
Gemeenten hebben sinds 1 januari 2022 de taak om inwoners die dat nodig hebben een beschermde 
woonomgeving aan te bieden. Voorheen was dit een taak voor een centrumgemeente in de regio. 
Voor onze gemeente was dat de gemeente Tilburg. De gemeenten in de regio Hart van hebben 
afgesproken om de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 
nog bij de gemeente Tilburg te beleggen. Om dat goed vast te leggen, heeft het college een 
mandaatregeling en een overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden 
vastgesteld. 
 
Taakstelling huisvesting statushouders in 2022 en 2023 
Het college informeert de gemeenteraad over de invulling van de gemeentelijke taak om 
statushouders te huisvesten. In 2022 had de gemeente de taak om 22 mensen te huisvesten. Deze 
taakstelling is behaald. IN 2023 heeft gemeente de taak om 32 mensen te huisvesten. Omdat de 
gemeente in 2022 in totaal 32 mensen huisvestte, hoeft de gemeente in 2023 nog 22 mensen te 
huisvesten. 
 
Voorbereiding provinciale statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen 2023 
In maart 2023 zijn er verkiezingen voor provinciale staten en het waterschap. De gemeente heeft de 
taak deze verkiezingen lokaal te organiseren. Het college heeft de leden van het gemeentelijk 
stembureau benoemd en heeft besloten in Gilze een nieuw stembureau te openen in Hof van Gilze. 
Dit stembureau komt in de plaats van stembureau Achter de Tuintjes. 
 
Ontwerpbestemmingsplan Chaamseweg 4, Gilze komt ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan Chaamseweg 4 in Gilze wijzigt de bestemming  
'Agrarisch' naar de bestemming 'Wonen'. Deze herbestemming is gericht op het mogen  
bewonen van de (voormalige) bedrijfswoning als woning en de vestiging van een logeerhuis en Bed & 
Breakfast. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 
 
 



Ontwerpbestemmingsplan Gagelstraat 15, Molenschot komt ter inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan Gagelstraat 15, Molenschot legaliseert een bestaande paardenbak, 
mestopslag en bijbehorende lichtmasten aan de Gagelstraat in Molenschot. Het college besluit het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 
 
Beslissing op bezwaarschriften subsidiekader basisondersteuning 
Er is bezwaar gemaakt tegen het vaststellen van het Subsidiekader basisondersteuning 2023 tot en 
met 2026. Hangende de bezwaarprocedure heeft het college op 4 november 2022 besloten om het 
subsidiekader gewijzigd vast te stellen. Tegen dit besluit is op 12 december 2022 bezwaar gemaakt. 
De bezwaarschriftencommissie heeft 8 december 2022 een advies uitgebracht en het college daarbij 
geadviseerd de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. Het college neemt het advies over en besluit 
om de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
Onderzoek naar toekomstige brandweerzorg Rijen Zuid afgerond 
Eerder dit jaar heeft het college vier stappen benoemd om duidelijkheid te scheppen voor het 
programma spoorzone. In die aanpak staan centraal een veilige fiets- en voetgangerstunnel en de 
brandweerzorg voor Rijen Zuid. Twynstra Gudde deed onderzoek naar de toekomstige 
brandweerzorg voor Rijen Zuid. Eerdere onderzoeken vormde de basis om dit verder uit te werken. 
Het college neemt op dit moment alleen kennis van het rapport. Het rapport over de toekomstige 
brandweerzorg in Rijen-Zuid legt het college straks naast de uitkomsten van deze gesprekken met 
Rijke en provincie over de verdere planontwikkeling, projectorganisatie en financiering van het 
programma spoorzone. Zo ontstaat een compleet beeld over het vervolg van het programma 
spoorzone. Op basis hiervan worden definitieve vervolgstappen vastgesteld.  
 
Principeverzoek 
Er is gevraagd of het in principe mogelijk is om aan de  Hoofdstraat 59 in Rijen een zelfstandige 
wooneenheid op het achtererf te bouwen en het bestaande gebouw te splitsen in 5 zelfstandige 
wooneenheden of er een woon-zorgcomplex van te maken. Het college besluit geen planologische 
medewerking te verlenen, omdat de plannen niet voorzien in een afdoende parkeeroplossing en 
omdat het plan gedeeltelijk niet past in de stedenbouwkundige structuur. 
 
College geeft opdracht om verbetervoorstellen bewonerswerkgroep parkdeel centrumplan Gilze 
uit te voeren 
In het parkdeel van het centrumplan Gilze is een deel van het kunstwerk van Jan van IJzendoorn 
aangelegd. Het kunstwerk is een vorm van landschapskunst. De bewoners zijn niet tevreden over het 
resultaat en het groenonderhoud in het park. Er is een bewonerswerkgroep opgericht. Zij hebben in 
overleg met de gemeente een aantal verbetervoorstellen gemaakt. Het college stemt in met deze 
voorstellen.  
 
College geeft opdracht om handreiking duurzaam bouwen op te stellen 
De gemeente heeft als taak om duurzaam bouwen te stimuleren. Zo dragen we bij aan een circulair 
Nederland in 2050. Het college geeft opdracht om een handreiking duurzaam bouwen op te laten 
stellen. De handreiking is een eerste aanzet om duurzaam bouwen te verankeren in interne en 
externe (bouw)projecten. 
 


