
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 392214) 

 

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 8 maart 2022 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.  

Vier stoppende veehouderijen in het gebied Bolberg in Gilze maken plaats voor woningbouw  

De ontwikkeling van 18 nieuwe woningen in het gebied Bolberg in Gilze kan worden voorbereid. Vier 

veehouders, Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, VABIMPULS  en de gemeente hebben 

hierover overeenstemming bereikt. De ontwikkeling draagt in de toekomst ook bij aan een gezonder 

woon- en leefklimaat. Omdat de intensieve veehouderijen stoppen met hun bedrijfsactiviteiten, zijn 

er straks alleen nog grondgebonden agrarische- en akkerbouwbedrijven in het zuidelijk buitengebied 

van Gilze. 

Stembureauleden benoemd voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Burgemeester en wethouders hebben de stembureauleden benoemd voor de 

gemeenteraadsverkiezing op 14, 15 en 16 maart 2022.  

Gemeente start proef met kabelgoten voor oplaadkabels elektrische voertuigen 

De gemeente Gilze en Rijen start een proef met de aanleg van maximaal 10 kabelgoten voor het 

opladen van elektrische voertuigen. De proef duurt tot eind 2023. Zes inwoners hebben zich al 

aangemeld. Zij krijgen tijdens de proef een kabelgoot in het trottoir tussen de woning en de straat. 

De oplaadkabel voor een elektrisch voertuig kan dan in de goot gelegd worden  Op basis van de 

opgedane ervaring bepaalt de gemeente of de aanleg van kabelgoten voor inwoners mogelijk wil 

maken.  

Gemeente gaat samenwerken met Kredietbank Nederland 

Het college sluit een overeenkomst met Kredietbank Nederland voor schuldhulpverlening, sociale 

kredietverstrekking en budgetbeheer aan en voor inwoners.   

Raadsinformatiebrief over resultaten en evaluatie ‘Vroeg erop af’ 

Vanaf 1 januari 2021 is er een Vroeg Eropaf team actief in onze gemeente. Het team neemt, naar 

aanleiding van binnengekomen signalen, contact op met inwoners met betalingsachterstanden en 

biedt passende ondersteuning aan. In een raadsinformatie brief informeert het college de 

gemeenteraad over de resultaten van het team in 2021. 

Raadsinformatiebrief over gemeentelijke servicenormen 

Er wordt gewerkt aan nieuwe gemeentelijke servicenormen. In een raadsinformatiebrief informeert 

het college de gemeenteraad over de stand van zaken.  



Raadsinformatiebrief over het traject voorbereiding jaarrekening 2021 

Het college bereidt de jaarrekening 2021 voor. Met de gemeenteraad is afgesproken om in de 

voorbereidingen financiële afwijkingen actief te melden. In een raadsinformatiebrief meldt het 

college aan de gemeenteraad geconstateerde voor- en nadelen in het traject. 

College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over sportvissen bij Water aan de Warande in Gilze en over het instellen 

van een tijdslimiet voor de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Mangrovelaan in Rijen. 

In twee memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen. 

 


