B en W belicht… (GV 341077 )
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 21 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.

College beoordeelt aanmeldnotitie provincie project “N631 onderdoorgang spoor Rijen”.
Op 16 februari 2021 ontving het college een aanmeldnotitie van de provincie Noord-Brabant voor
het project “N631 onderdoorgang spoor Rijen”. Na beoordeling van de notitie is het college van
oordeel dat de aard van de milieueffecten gekoppeld aan het voor dit project benodigde
bestemmingsplan in voldoende mate in beeld zijn. Het college is van oordeel dat geen sprake is van
bijzondere omstandigheden. Het college besluit dat geen milieueffectrapportage nodig is.
Principeverzoek om kantoorgebouw te vervangen door woongebouw
Voor een kantoorgebouw aan het Anne Frankplein in Rijen is een principeverzoek ontvangen. De
eigenaar wil het huidige kantoorgebouw slopen en hiervoor in de plaats een woongebouw met 45
appartementen realiseren. Het college is bereid om onder voorwaarden mee te werken aan het
ontwikkelen van 40 appartementen.
Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021
Het college heeft een meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021 opgesteld en vraagt de
gemeenteraad om het meerjarenprogramma vast te stellen.
Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020
In 2020 heeft het college het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
2020 vastgesteld. In het evaluatieverslag 2020 worden de uitgevoerde werkzaamheden beschreven
en geëvalueerd. Het college heeft het evaluatieverslag vastgesteld en biedt dit ter kennisname aan
de gemeenteraad aan.
Begroting 2022 en jaarrekening 2020 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
De Omgevingsdienst Midden - en West -Brabant heeft de deelnemende gemeenten de
ontwerpbegroting 2022 en de jaarrekening 2020 voorgelegd. Het college stelt de gemeenteraad voor
de begroting en de jaarrekening voor kennisgeving aan te nemen.
Bezwaarschriften
Het college ontving bezwaarschriften tegen de omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van
het bestemmingsplan (10 jaar) en het uitvoeren van werkzaamheden voor de aanleg van een
snelfietsroute tussen Breda en Tilburg aan de Venneweg, Trees Kinstraat, De Uitvang, Lage Madepad
en Schaijkpad in Rijen. De bezwaarschriften zijn voor advies voorgelegd aan de commissie
bezwaarschriften. Omdat acht bezwaarschriften niet tijdig zijn ingediend, is er geen sprake van
ontvankelijke bezwaren. Op advies van de commissie Bezwaarschriften besluit het college deze acht
bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren.

Aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
Het college machtigt wethouder David Vermorken om namens de gemeente deel te nemen aan de
aandeelhoudersvergadering van de Bank Nederlandse Gemeenten.

