B en W belicht… (GV 362059 )
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 26 oktober 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.
Woningbouwplan Achter de Wildschut telt zestien nieuwe woningen
Er is bij de nieuwbouw van basisschool De Wildschut in Gilze ruimte om woningen te bouwen. Er is
een plan gemaakt voor zestien nieuwe woningen. Het college stemt in met het woningbouwplan.
Hiermee kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen en kunnen de onderhandelingen
over de verkoop van de bouwgrond worden afgerond. Naar verwachting komen de woningen nog dit
jaar in de verkoop en kan de bouw begin 2022 starten. Als de woningen klaar zijn, kan de gemeente
het openbare gebied bij de school en de woningen definitief inrichten.
Regio maakt plan om dakloosheid tegen te gaan
Samen met de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant maken we een plan om dakloosheid
tegen te gaan. Het college heeft de notitie 'Wonen als basis, thuis in de wijk' vastgesteld. Daarin is
beschreven hoe we dakloosheid willen gaan aanpakken. Het college stelt geld beschikbaar om het
plan samen met woningcorporaties en zorgaanbieders in de regio passende woonruimte te maken,
zodat minder mensen een beroep hoeven te doen op maatschappelijke opvang of op beschermd
wonen in een instelling.
Raadsinformatiebrief over verbeteren verkeersveiligheid rondom basisschool De Vijf Eiken in Rijen
Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over maatregelen die we
nemen om de verkeersveiligheid rondom basisschool De Vijf Eiken in Rijen te verbeteren.
College verleent alsnog medewerking aan principeverzoek Veenstraat 5 in Molenschot
Een voormalige stal aan de Veenstraat in Molenschot is voor de helft verbouwd tot woning. Er is
gevraagd of het mogelijk is om ook van het andere deel een woning te maken. Eerder besloot het
college om geen medewerking te verlenen. Na dit besluit is er overleg geweest met de
initiatiefnemer. Dit gesprek gaf aanleiding om het principeverzoek opnieuw te beoordelen. Het
college verleent alsnog in principe medewerking aan het splitsen van de huidige woning op het adres
Veenstraat 5 Molenschot en stelt daarbij een aantal randvoorwaarden.
Beslissing op bezwaar tegen intrekking vergunning
Het college ontving een bezwaarschrift tegen het besluit om een in 1995 verleende vergunning voor
het verbouwen en uitbreiden van een wegrestaurant met motel-accommodatie in te trekken. Het
bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de commissie Bezwaarschriften. Het college besluit
de bezwaren ontvankelijk te verklaren, de bezwaren ongegrond te verklaren en laat de intrekking van
de vergunning in stand. Omdat het bestreden besluit in stand blijft, bestaat er geen aanleiding voor
een vergoeding in de proceskosten. Dit verzoek is afgewezen.

College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over ecologisch bermbeheer en het medewerkersbelevingsonderzoek van
de ABG-organisatie. In memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.
Planning Planning-& Controlcyclus 2022 vastgesteld
Het financiële beleid en de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën wordt vastgelegd in de
perspectiefnota, de begroting, de jaarrekening en tussentijdse rapportages. Het college heeft de
planning voor de productie van deze documenten in 2022 vastgesteld.

