B en W belicht… (GV 350880)
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 juli 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.
Meerjarenonderhoudsplanning wegen 2021-2025
Om de twee jaar inspecteren we onze wegen. Op basis hiervan bepalen we wat er aan onderhoud
moet gebeuren. De weginspectie die we in het najaar van 2020 hebben uitgevoerd, vormt de basis
voor de operationele meerjarenonderhoudsplanning wegen 2021-2025. Het college heeft de
meerjarenonderhoudsplanning vastgesteld voor de jaren 2021 en 2022. Voor de jaren 2023 tot 2025
wordt de meerjarenonderhoudsplanning voor kennisgeving aangenomen.
Verkoop bouwgrond op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort
DE gemeente bereidt grondverkoop voor op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort. Het gaat om een
perceel bouwgrond van ca. 13.140 m2 aan Hercules op Midden-Brabant Poort in Gilze. Met dit
collegebesluit kunnen de verkooponderhandelingen worden afgerond.
Kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen voor gedupeerden kinderopvangtoeslagen
Het college heeft besloten om de gemeentelijke vorderingen kwijt te schelden van ouders die
gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag. Het gaat om ouders die recht
hebben op het forfaitaire bedrag van € 30.000, -. Met dit besluit loopt het college vooruit op de
inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.
Aanvraag omgevingsvergunning
Het college ontving een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de aanleg van een uitweg aan
de Burgemeester van Poppelstraat in Gilze. Het betreft een tweede uitweg die ten koste gaat van
openbaar groen. Dat is een weigeringsgrond in de APV. Het college besluit de aangevraagde
omgevingsvergunning te weigeren.
Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in voorbereiding
Het college heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze wijziging is nodig vanwege o.a. de herindeling van
gemeenten en de overgang van de regionale meldkamer naar de landelijke meldkamer.

