B en W belicht… (GV 345990 )
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 1 juni 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.

Brandweerkazerne Rijen krijgt verlichte gevelbelettering
Het college gaat de herkenbaarheid van de brandweerkazerne in Rijen verbeteren door verlichte
gevelletters aan te laten brengen en de vlaggenmast te laten verplaatsen.
College geeft extra impuls aan capaciteit afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de ABG-organisatie heeft in 2021 te weinig
personeelscapaciteit om alle gevraagde werkzaamheden voor de gemeente Gilze en Rijen te
verrichten. Het college stemt in met extra inhuur om de belangrijkste knelpunten op te lossen.
ABG-bestuur presenteert rapport met uitgangspunten huisvesting ABG-organisatie
Het rapport “Met het oog op de toekomst” met uitgangspunten voor de toekomstige huisvesting van
de ABG-organisatie is gepresenteerd. Er zijn vijftien uitgangspunten geformuleerd. Het advies daarbij
is om de ABG-organisatie op korte termijn (2021) te concentreren op twee locaties en vervolgens op
de middellange termijn (2025) op één gezamenlijke locatie te huisvesten. Het college neemt kennis
van het rapport en vraagt in een raadsvoorstel de gemeenteraad voor om kennis te nemen van het
rapport. Het college verzoekt de gemeenteraad daarbij om een zienswijze te geven op het rapport en
de overwegingen van het ABG-bestuur daarbij.
Principeverzoek Veenstraat 5 te Molenschot
Aan de Veenstraat 5 in Molenschot staat een half vrijstaand woonhuis. Er is gevraagd of het mogelijk
is om het woonhuis te splitsen naar twee woningen. Het college ziet hiervoor geen mogelijkheden en
verleent geen medewerking aan de beoogde woningsplitsing.

