
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 405337) 
 

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 juli 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 sluit met Staatsbosbeheer een gebruiksovereenkomst fietspaden  
Met Staatsbosbeheer zijn afspraken gemaakt over beheer en onderhoud van de fietsallee en 
aansluitingen en de sanering van overige fietspaden in de bossen bij Gilze. De afspraken zijn 
verwoord in een gebruiksovereenkomst. Het college stelt de gebruiksovereenkomst vast. Wethouder 
Corné Machielsen ondertekent de overeenkomst namens de gemeente. 
 
Aanvraag subsidie Toerisme De Baronie ‘Toerlezjoeren in Brabant’ 2022 
De gemeenten Gilze en Rijen en Alphen-Chaam en Toerisme De Baronie hebben een 
samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst zijn ook subsidiemogelijkheden voor activiteiten 
van Toerisme De Baronie opgenomen. Voor 2022 verleent het college aan Toerisme De Baronie 
‘Toerlezjoeren in Brabant’ een subsidie van € 81.000. Hiermee creëert Toerisme De Baronie onder 
andere extra aandacht en inzet voor evenementen en attracties in Rijen, Gilze, Molenschot en 
Hulten. 
 
Vaststellen van beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was één van de maatregelen die 
het kabinet nam om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Gemeenten voerden de 
regeling uit. De Tozo is op 1 oktober 2021 gestopt. Ondernemers konden financiële steun krijgen 
voor levensonderhoud en in sommige gevallen was een lening mogelijk (bedrijfskapitaal). De 
terugbetalingsverplichting van deze leningen is uitgesteld tot 1 juli 2022. Voor het terug- en 
invorderen van bedrijfskapitaal heeft het college beleidsregels vastgesteld. 
 
Raadsinformatiebrief over vervolg op raadsinformatieavond LHBTIAQ+ 
In februari 2022 was er een raadsinformatieavond over LHBTIAQ+. Het doel was om voorbij de 
symboliek te komen en te kijken of er echt iets gedaan kan worden. In een raadsinformatiebrief geeft 
het college aan hoe samen met de ambtelijke organisatie aan de slag gaat om de uitkomsten te 
borgen in bestaande werkwijzen en processen. 
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over de veiligheid Bisschop de Vetplein/Oranjestraat en in  
Nieuwstraat, over de situatie bij CapFun in Molenschot en over de verduurzaming van huurwoningen 
door Leijstromen. Het college heeft de antwoorden vastgesteld. 


