B en W belicht… (GV 312064 )
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 12 januari 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.

Park Linberg in Molenschot vraagt vergunning voor nieuw zwembad met overkapping
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een nieuw zwembad met overkapping te plaatsen
op park Linberg in Molenschot. De overkapping past niet binnen de bestemmingsplanregels vanwege
de oppervlakte en de hoogte van de bebouwing. Om van deze regels af te wijken is een
omgevingsvergunning nodig. De aanvraag is beoordeeld en akkoord bevonden. Het college besluit
om de ontwerp omgevingsvergunning voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de invulling van de bezetting van de stembureaus tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2021 en de noodopvang in het onderwijs. Ook zijn er vragen gesteld
over de afvalinzameling. In afzonderlijke memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.
Landelijk onderzoeksrapport naar financiële tekorten in de jeugdzorg gepresenteerd
De afgelopen maanden heeft AEF in opdracht van het Rijk en de VNG onderzocht of er structureel
extra middelen nodig zijn voor de uitvoering van de Jeugdwet, en welke maatregelen er genomen
kunnen worden om de kosten te verlagen. De resultaten zijn eind 2020 gepresenteerd. Wethouder
Aletta van der Veen (Jeugd) praat het college bij over de uitkomsten. Het college omarmt de
conclusie dat er structureel meer geld nodig is om de jeugdwet uit te kunnen voeren en concludeert
dat een groot deel van de aanbevelingen in onze gemeente reeds is ingezet. Denk daarbij aan een
praktijkondersteuner huisarts Jeugd, overdragen van casussen naar de Wet langdurige zorg en
afbakenen van de verantwoordelijkheid van Jeugd en Onderwijs. Het rapport is te vinden via de link
https://www.aef.nl/storage/images/Stelsel-in-groei-een-onderzoek-naar-financi%C3%ABle-tekortenin-de-jeugdzorg.pdf.

