
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 397850) 

 

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 25 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.  

 

Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2022 

Vanwege wijzigingen in de wet- en regelgeving is een aanpassing van de Verzamelverordening 

Participatiewet, IOAW, IOAZ noodzakelijk. De gemeenteraad heeft de huidige verordening in 2017 

vastgesteld. De Verzamelverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2022 is daarnaast op een aantal 

onderdelen aangepast, zodat deze beter leesbaar is en meer ruimte biedt voor maatwerk. De 

aanpassing van de Verzamelverordening is in regionaal verband voorbereid. Het college stelt de 

gemeenteraad voor om de nieuwe verordening vast te stellen. 

 

Straatnaam vastgesteld voor Centrumplan Rijen Oost 

Er gaat gebouwd worden aan het oostelijke deel van het Wilhelminaplein in Rijen. Ontwikkelaar en 

supermarkt hebben hierover een akkoord bereikt. Op het terrein komt ook een toegangsweg voor de 

winkels en appartementen die worden gebouwd. Het college vraagt advies over een naam die past 

bij de wijk en roept op om in de inrichting aandacht te hebben voor de geschiedenis van het terrein. 

Op deze plek stond ooit de lederwarenfabriek van de Gebr. Martens. 

 

College benoemt waarnemend gemeentesecretaris en algemeen directeur  

Gemeentesecretaris René Wiersema zet een nieuwe stap in zijn loopbaan en gaat de gemeente 

verlaten. Vanwege de continuïteit van de ondersteuning van het college in Gilze en Rijen én van de 

ABG-organisatie is in samenspraak met de ABG-partners gezocht naar een waarnemend 

gemeentesecretaris en algemeen directeur. Het college benoemt José van Aaken als waarnemer. 

Vanwege overdracht start zij haar werkzaamheden op 7 juni a.s. 

 

Subsidiekader basisondersteuning 2023-2026 vastgesteld  

Het college heeft het subsidiekader voor basisondersteuning 2023-2026 vastgesteld. 

Basisondersteuning is ondersteuning die is gericht op het versterken van de sociale basis in de 

gemeenten en ondersteuning die bij vragen of problemen voor alle inwoners beschikbaar is zonder 

verwijzing of indicatie. In het subsidiekader staat waarom de gemeentesubsidie verleent voor 

basisondersteuning, wat we daarmee willen bereiken en welke randvoorwaarden we daarbij stellen.  

College besluit dwangsom te vorderen 

Een huurder van een gebouw op Aeroparc in Rijen houdt zich niet aan de verleende vergunning bij 

het verstrekken van logies. Het college startte een handhavingstraject en sommeerde de huurder om 

zich aan de vergunning te houden. Bij een controle eind 2021 bleek dat de situatie niet is veranderd.  

Het college heeft daarom besloten de dwangsom van € 50.000, - in te vorderen. 

 



College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over de coalitievorming en daarbij gedeelde informatie en de hygiëne in 

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

 


