B en W belicht… (GV 328920)
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 6 april 2021 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.

Boterpad en Melkpad worden de straatnamen voor het Centrumplan Gilze - centrumdeel
De bouwvoorbereidingen voor het Centrumplan Gilze – centrumdeel zijn in volle gang. In het nieuwe
dorpshart van Gilze grenzend aan de Nieuwstraat en Lange Wagenstraat komen woningen en
winkels. Twee straten verbinden het dorpshart met de rest van Gilze. Het college heeft de
straatnamen vastgesteld: Boterpad en Melkpad. Heemkring Molenheide adviseerde de gemeente in
de keuze voor deze straatnamen.
College benoemt nieuw 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
mevrouw den Draak-Smits als lid voorgedragen. Het college heeft besloten om haar te benoemen als
lid van de Adviesraad Sociaal Domein.
Meerkostenregeling corona 2020 voor Wmo
Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de coronamaatregelen om verspreiding van het virus te
voorkomen hebben Wmo aanbieders meerkosten gemaakt om de zorg te continueren. De VNG heeft
met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten. Het college heeft de
meerkostenregeling 2020 voor Wmo vastgesteld, onder de voorwaarde dat de gemeente de
verdeling van het rijksbudget over de onderdelen Wmo begeleiding en Hulp bij het
huishouden/hulpmiddelen kan baseren op de uitgaven van 2019. De gemeente heeft de gemeente
Tilburg gevraagd om de meerkostenregeling uit te voeren. Het college machtigt de gemeente Tilburg
hiervoor.
Afwijken van het inkoopbeleid voor aanplant Vliegende Vennen noordoost
In de wijk Vliegende Vennen noordoost in Rijen plant de gemeente dit voorjaar bomen en heesters
aan. De kosten voor deze werkzaamheden vallen € 1.500 hoger uit dan de inkoopdrempel voor
diensten om met een enkelvoudige aanbesteding gunnen. Het college wijkt af van het inkoopbeleid,
zodat de gemeente de plantwerkzaamheden nog dit voorjaar uit kan laten voeren.
Aanvraag omgevingsvergunning
Het college ontving een aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan de
Tilburgsebaan in Gilze. Voor de gemeente staat behoud van bomen centraal. Dat is ook vastgelegd in
de plaatselijke verordening. Er moeten zwaarwegende belangen spelen, wil de gemeente een
vergunning verlenen. Het college komt voor deze vergunningsaanvraag tot de conclusie dat de
belangen om de boom te behouden zwaarder wegen dan de belangen om de boom te kappen. Het
college weigert de omgevingsvergunning te verlenen.

College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de uitvoering van de bijstand door de gemeente en over
mestbewerkingsfabrieken. In twee memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.

