
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 398581  ) 
 

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 3 mei 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.  

 
Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant 
De gemeente Gilze en Rijen is onderdeel van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het 
college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022, de begroting 
2023 en het besluit om toe te treden tot de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's van de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het college deelt de stukken ter kennisname met de 
gemeenteraad en stelt voor om geen zienswijze op de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 in 
te dienen. 
 
College verleent tijdelijke gedoogbeschikking voor bewonen recreatiewoning  
Een inwoner heeft een aanvraag gedaan om met zijn gezin anderhalf jaar in een recreatiewoning te 
mogen wonen. De aanvraag voldoet aan alle beleidsvoorwaarden. Het college verleent een tijdelijke 
gedoogbeschikking. 
 
Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2e helft 2022 
De gemeente heeft de taak om ieder jaar een aantal vergunninghouders te huisvesten. Ieder half jaar 
wordt de taakstelling waar nodig bijgesteld. In de resterende maanden van 2022 heeft de gemeente 
21 vergunninghouders te huisvesten. Omdat de gemeente tot nu toe in 2022 6 mensen meer heeft 
gehuisvest dan de taakstelling aangeeft, gaat het daadwerkelijk om 15 vergunninghouders. Ook is 
een inschatting gemaakt voor de taakstelling van de eerste helft van 2023. De huidige inschatting is 
dat dat om ongeveer 17 personen gaat. Uiterlijk 1 oktober wordt het definitieve aantal 
bekendgemaakt.  
 
Portefeuilleverdeling vastgesteld 
Burgemeester & wethouders hebben de portefeuilleverdeling vastgesteld en informeren de 
gemeenteraad hierover. 
 
College blikt terug op de bijeenkomst voor gedecoreerden 
Jaarlijks houdt de gemeente rond Koningsdag een bijeenkomst voor gedecoreerden. Dit jaar was de 
bijeenkomst op dinsdag 26 april. Het college kijkt terug op een geslaagde bijeenkomsten en dankt de 
betrokken medewerkers voor de voorbereidingen.  
 
 


