
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 1008354) 
 

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 28 februari 2023 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.  

 
Eenmalige energietoeslag 2023  
Het college besluit € 500,- eenmalige energietoeslag 2023 uit te betalen aan alle huishoudens die op 
basis van de beleidsregels energietoeslag 2022 de energietoeslag hebben gekregen. Hiermee loopt 
het college vooruit een toezegging van het Rijk om ook in 2023 landelijk een energietoeslag voor 
huishoudens met een laag inkomen beschikbaar te stellen. 
 
College stelt gemeenteraad voor starterslening aan te passen en extra budget beschikbaar te  
stellen 
Door de starterslening zijn starters op de woningmarkt eerder in staat een eerste woning te kopen.  
In oktober 2021 is een verordening vastgesteld met daaraan gekoppeld een budget. Er zijn meer  
starters geholpen dan vooraf verwacht, waardoor er nu geen budget meer beschikbaar is om starters 
een lening te kunnen verstrekken. Het college stelt de gemeenteraad voor om voor 2023, 2024 en  
2025 extra budget beschikbaar te stellen en enkele voorwaarden in de verordening aan te passen. 
 
Activiteiten indienen voor Goede ideeënfonds kan ook na 1 maart 2023 
In 2021 heeft het college als één van de onderdelen van het Corona Herstartplan het Goede 
Ideeënfonds ingesteld met een looptijd tot 1 maart 2023. Omdat er nog steeds aanvragen worden 
ingediend en niet het volledige subsidiebudget is benut, heeft het college besloten om de looptijd te 
verlengen. Daarvoor zijn de Nadere Regels Goede Ideeënfonds 2021 aangepast. 
 
Bestemmingsplan “Schoolstraat tussen 29 en 35 te Molenschot”  
Het bestemmingsplan “Schoolstraat tussen 29 en 35 te Molenschot” maakt het mogelijk om een 
vrijstaande woning en twee geschakelde woningen te bouwen. Het college vraagt de gemeenteraad 
om het bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Bestemmingsplan “Tussen de Leijen” 
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan “Tussen de Leijen” op 31 januari 2022 vastgesteld.  
Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. De beroepsgronden zijn beoordeeld. Uit deze  
beoordeling komt naar voren dat het bestemmingsplan op enkele onderdelen aangevuld of  
verbeterd kan worden. Om daaraan te voldoen vraagt het college de gemeenteraad om een  
wijzigingsbesluit te nemen. 
 
Huurovereenkomsten met Optisport en Den Butter vernieuwd 
Bij de bouw van sportcomplex Den Butter is gekozen voor een 'met btw belaste verhuur' onder de 
btw-regels van 'gelegenheid tot sportbeoefening'. De regels voor sport en btw zijn gewijzigd. Het 



college past de huur en de exploitatievergoeding aan zodat de huidige werkwijze aan de aangepaste 
regels voldoet. 
 
Kaderbrief 2024 regio Hart van Brabant 
De gemeente Gilze en Rijen werkt samen met tien andere gemeenten in regio Hart van Brabant. Dit 
is een gemeenschappelijke regeling. De regio biedt aan de gemeenteraden de kadernota 2024 aan. In 
de kadernota benoemt het bestuur van de Regio Hart van Brabant de inhoudelijke en financiële 
kaders waarbinnen de begroting 2024 wordt opgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor om 
kennis te nemen van de kaderbrief en geen reactie te geven. 
 
Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant 
Het college neemt kennis van de kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant en stelt de gemeenteraad 
voor na kennisname van deze kadernota geen reactie te geven. 
 
Kadernota 2024 Diamantgroep  
Het college neemt kennis van de kadernota 2024 Diamantgroep en stelt de gemeenteraad voor na 
kennisname van deze kadernota geen reactie te geven. 
 
Oplaadplaats elektrische voertuigen Abdis van Thornstraat in Gilze 
Tegen het verkeersbesluit om in de Abdis van Thornstraat te Gilze twee parkeerplaatsen te  
reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen, is bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is  
ter advisering voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Het college volgt het advies van de  
commissie bezwaarschriften op en verklaart bezwaarmaker ontvankelijk in zijn bezwaren en  
verklaart de bezwaren ongegrond. Daarbij besluit het college om de parkeerplaatsen gefaseerd in te 
voeren. Er wordt nu een parkeerplaats met oplaadpunt aangelegd, indien nodig volgt later de 
tweede plaats. 
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over de herplantplicht van bomen en de handreiking duurzaam bouwen. 
Het college heeft de antwoorden vastgesteld. 
 
Gouden gemeentespeld voor Bert Wagemakers 
Het college heeft besloten om Bert Wagemakers de gemeentelijke erespeld in goud toe te kennen en 
deze bij gelegenheid van het afscheid als voorzitter van het GRIC uit te reiken. 
De gemeentelijke erespeld in goud is in 1991 in het leven geroepen om personen te eren die zich 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de lokale samenleving.  
 
 


