
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 395532) 

 

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 5 april 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.  

Gemeente keert in april eerste eenmalige energietoeslagen uit 

De energieprijzen zijn fors aan het stijgen. Het Rijk heeft daarom de Participatiewet aangepast zodat 

het mogelijk wordt om een eenmalige energietoeslag van 800 euro te verstrekken aan huishoudens 

met een laag inkomen. Het college stelde beleidsregels hierover vast. Vooruitlopend op deze 

besluitvorming is al gestart met het uitkeren van eenmalige energietoeslagen aan inwoners die een 

uitkering via de gemeente ontvangen. Deze ontvangen de toeslag in april. Mensen met een laag 

inkomen, die geen uitkering via de gemeente ontvangen, kunnen vanaf half april een eenmalige 

energietoeslag aanvragen. De gemeente maakt nog bekend vanaf wanneer dat mogelijk is.  

Principeverzoek voor bouw appartementen aan de Rector Buijselstraat 9 in Rijen  

Er zijn plannen om de bestaande bebouwing aan de Rector Buijselstraat 9 in Rijen te slopen en op het 

perceel appartementen te bouwen. Er is een principeverzoek ingediend. Het college verleent in 

principe medewerking aan de herontwikkeling van de locatie op basis van 8 appartementen, mits 

voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden. 

Nieuwe aanpak vastgesteld om dak- en thuisloosheid te voorkomen 

Het college stemt in met het gezamenlijke plan van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en 

Gilze en Rijen ter voorkoming van dak- en thuisloosheid. In dit plan beschrijven de drie gemeenten, in 

aanvulling op de regionale plannen, hun aanpak om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Het plan 

richt zich op het voorkomen van dakloosheid van bewoners die op recreatieparken wonen, op het 

vergroten van mogelijkheden om woningen te delen, op tijdelijke woonvormen voor mensen met 

een zorgvraag en op het voorkomen van uithuiszettingen bij woonproblematiek. Het Rijk heeft 

eenmalig extra budget beschikbaar gesteld aan gemeenten om dakloosheid te voorkomen. Met dit 

geld voeren de drie gemeenten het plan uit. 

Vastgestelde plannen geven duidelijkheid over breedte inritten bouwplan Laarspad in Gilze 

Kopers van de kavels van Ruimte voor Ruimte Laarspad in Gilze hebben gevraagd of het mogelijk is 

om een inrit van 6 meter breed te maken als toegang tot hun eigendom. De geldende Algemene 

Plaatselijke Verordening in combinatie met het geldende bestemmingsplan en daarin 

beeldkwaliteitsplan staan dit niet toe. Het college besluit niet in te stemmen met het verzoek. 

 



Toewijzingsbeleid gemeentelijke sportaccommodaties biedt duidelijkheid aan gebruikers 

In het vorig jaar vastgestelde sportbeleidsplan beloofde het college om de praktijk van toewijzing 

sportlocaties vast te leggen, zodat daar voor iedereen duidelijkheid over bestaat. Het college heeft 

bepaald hoe de gemeente omgaat met het verhuren van sportaccommodaties aan gebruikers. Dit 

toewijzingsbeleid geldt voor zowel de binnensport- als buitensportlocaties die de gemeente 

exploiteert. Het college vraagt particuliere exploitanten van gemeentelijke sportaccommodaties om 

dit beleid te volgen. 

Raadsinformatiebrief  

Het college informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de voorgenomen 

sluiting van Hummeldonk en De Drie Musketiers in Hulten. Hierover is de gemeente onlangs 

geïnformeerd door de schoolstichting. Daarnaast beantwoordt het college ook raadsvragen over dit 

bericht van de schoolstichting. 

Onderzoek naar toepassen geheimhouding afgerond 

Proof Adviseurs heeft aan de hand van vier dossiers onderzocht hoe de gemeente omgaat met 

geheimhoudingsprocedures. De resultaten van het onderzoek staan in het rapport "Het opleggen van 

geheimhouding". Het college neemt kennis van het rapport en biedt dit rapport samen met een 

raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aan. Op een later moment volgt een rapport met 

verbetervoorstellen voor de gemeente. Ook verzorgt Proof Adviseurs later dit jaar een workshop 

over de geheimhoudingsprocedures.  

College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over vergunningen voor stalaanpassingen, de inzet van BOA’s bij De 

Boodschap in Rijen en de uitkering van de eenmalige energietoeslag. In verschillende memo’s 

beantwoordt het college de gestelde vragen. 

 


