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1 BDO Verordening op de commissie voor bezwaarschriften 2020 
 
Toelichting: 
Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad een motie 
aangenomen en uw college verzocht om in de Verordening op de 
commissie voor bezwaarschriften een bepaling op te nemen, 
waardoor bezwaarmaker de keuze wordt geboden tussen een 
oplossingsgericht (ambtelijk) gesprek dan wel het bezwaarschrift 
direct formeel in behandeling te nemen. Nu de huidige verordening 
reeds dateert uit 2014 is deze in haar geheel tegen het licht 
gehouden. 
 
Besluit:  

1. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening op de 
commissie voor bezwaarschriften 2020 vast te stellen. 
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2 VVH Aanleg tijdelijke huisartsenpost 
 
Toelichting: 
De huisartsen van Goirle hebben aan de gemeente verzocht om 
een centrale voorziening te organiseren in de gemeente waar hun 
patiënten als eerste terecht kunnen als zij symptomen hebben van 
het coronavirus. 
De huisartsen van Goirle willen een centrale locatie in de gemeente 
om zo het risico van het besmetten van meerdere 
huisartspraktijken in de gemeente te voorkomen. Daarnaast wordt 
op korte termijn een piek verwacht in het aantal besmettingen met 
het coronavirus. Dat heeft grote gevolgen voor de medische 
capaciteit van het dorp. Door dit centraal te organiseren kan 
maximaal worden ingezet op het voorkomen van besmetting van 
zowel patiënten als artsen.   
De huisartsen in Riel vallen onder het cluster van huisartsen in 
Gilze-Rijen. Op dit moment kunnen zij de toestroom van patiënten 
goed opvangen. Indien noodzakelijk dan organiseren zij een eigen 
voorziening in de gemeente Gilze-Rijen. 
 
Besluit:  

1. In te stemmen met de aanleg van een tijdelijke 
huisartsenstraat op het parkeerterrein van voetbalclub 
VOAB; 

2. Met de huisartsen een overeenkomst af te sluiten waarin 
de voorwaarden voor het gebruik van de huisartsenstraat 
worden afgesproken en overeen wordt gekomen dat 
beide partijen een inspanningsverplichting hebben om de 
gemaakte kosten vergoed te krijgen door 
(zorg)verzekering en/of rijksoverheid. 

 

 


