
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 399162) 
 

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 10 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 gemeente Gilze en Rijen  
Het college stelt de jaarstukken 2021, het bijbehorende raadsvoorstel en -besluit vast, neemt kennis  
van het concept accountantsrapport en biedt de stukken aan de gemeenteraad aan. In  
de jaarstukken blikt de gemeente terug op 2021. Ook in 2021 was corona nog van grote invloed op 
onze samenleving. Vaccinatiecampagnes legden de basis om maatregelen los te kunnen laten. Ook al 
laten we de coronacrisis langzaam maar zeker achter ons, het herstel gaat tijd vragen. Door het 
herstel van de economie waren vraag en aanbod in 2021 niet in balans. Dat leidde tot mee- en 
tegenvallers.  Uiteindelijk sluiten wij 2021 af met een positief resultaat van € 2.430.000,-. Zeker nu de 
toekomst onzeker blijft, is het belangrijk om onze reserves te voeden. Daarmee houden 
we ons weerstandsvermogen op peil. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor om het 
positieve resultaat van 2021, na aftrek van een aantal budgetoverhevelingen, toe te voegen aan de 
algemene reserve. 
 
Ontwerpwijzigingsplan 'Oranjestraat 119a, Gilze' komt ter inzage 
Het college geeft het ontwerpwijzigingsplan 'Oranjestraat 119a, Gilze' vrij om ter inzage te leggen. 
Deze maakt het mogelijk om de bestemming 'bedrijf' om te zetten naar de bestemming 'wonen'. 
 
Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regio Hart van Brabant 
Onze gemeente werkt met tien andere gemeenten in Midden-Brabant samen in de 
gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. De gemeente ontving ter kennisname  
het concept jaarrapport 2021 exclusief jeugdhulp en inclusief voorgestelde resultaatbestemmingen  
voor. Ook wordt de ontwerpbegroting 2023 Regio Hart van Brabant voor zienswijzen voorgelegd. Tot  
slot biedt het bestuur ter kennisname de jaarstukken 2021 van Midpoint Brabant (MPB) aan. Het  
college legt deze stukken voor aan de gemeenteraad en stelt voor om geen zienswijze in te dienen op 
de ontwerpbegroting 2023.  
 
Jaarstukken 2021 en Ontwerpbegroting 2023-2026 ABG-organisatie 
Het bestuur van de ABG-organisatie heeft de jaarstukken 2021. de conceptbegroting 2023 en 
meerjarenbegroting 2024-2026 van de ABG-organisatie vastgesteld. Het college stelt de 
gemeenteraad voor geen zienswijzen op de conceptbegroting bij het ABG-bestuur kenbaar te maken. 
 
Rapport rekenkamercommissie externe inhuur ABG-organisatie 
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar externe inhuur door de ABG- 
organisatie. De gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen en de ABG-organisatie  
geven hierop een gezamenlijke reactie. Samenvattend lezen zij in het onderzoeksrapport dat de 
inhuur van externe medewerkers door de ABG-organisatie op correcte wijze verloopt, beperkt van 



omvang is en binnen de beschikbare budgetten plaatsvindt. Het onderzoek bevat daarnaast enkele 
aanbevelingen, die lijken te duiden op een aanvullende informatiebehoefte bij de gemeenteraden. 
Daarover gaan de gezamenlijke organisaties graag het gesprek aan.  


