
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 419267) 
 

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 1 november 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.  

 
College vraagt gemeenteraad akkoord op groene en autoluwe herinrichting van Hulten 
De provincie gaat de N282 bij Rijen en Hulten verbreden en langs Hulten leggen. De gemeente krijgt 
vervolgens de voormalige provinciale weg door Hulten in beheer. Samen met inwoners heeft de 
gemeente aan een ontwerp voor een groene en autoluwe herinrichting. Het college vraagt de 
gemeenteraad om in te stemmen met het definitief ontwerp en geld beschikbaar te stellen om de 
herinrichting uit te kunnen voeren. 
 
Aanvraag voorschot bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 
Op De Wondermolen in Molenschot ving de gemeente eerder dit jaar vluchtelingen uit Oekraïne op. 
Voor de gemaakte kosten verstrekt het Rijk een uitkering. Het is mogelijk een voorschot aan te 
vragen op deze uitkering. Het college maakt van deze mogelijkheid gebruik en vraagt een voorschot 
aan. 
 
Verkoop bedrijfsgrond op bedrijventerrein Haansberg in Rijen 
Het college wil een perceel bouwgrond verkopen aan de Kempenbaan op bedrijventerrein Haansberg 
in Rijen. De gemeente is hierover in onderhandeling. 
 
Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Gilze en Rijen 2023 
De Cliëntenraad Participatiewet en de Adviesraad Sociaal Domein gaan samen één Adviesraad 
Sociaal Domein vormen. Voor deze nieuwe gevormde adviesraad is een nieuwe verordening nodig. 
Hierin staan de kaders en voorwaarden voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein. Het college heeft 
ingestemd met het raadsvoorstel en de verordening en vraagt hiermee de gemeenteraad om de 
verordening vast te stellen. 
 
Aanpassing subsidiebudgetplafond 4de tranche Goede Ideeënfonds 
Op basis van het plan “kick startend sterker na corona” worden inwoners, verenigingen en 
professionele organisaties uitgenodigd om activiteiten te bedenken die bijdragen aan de doelen uit 
het plan. Er zijn subsidieregels vastgesteld, de zogenaamde Nadere regels Goede Ideeënfonds, op 
basis waarvan het college subsidies beschikbaar kan stellen. Binnenkort start de vierde periode om 
subsidie aan te vragen. Het college heeft de verdeling van het subsidieplafond van de verschillende 
categorieën vastgesteld.   
 
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 
Het college vraagt de gemeenteraad om de "Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
2023" vast te stellen. 
 



Jaarrekeningen 2021 van Gate2 en Gate2 Vastgoed 
De gemeente Gilze en Rijen heeft een aandeel van 50% in Gate B.V. Deze B.V bezit alle aandelen van 
Gate2 Vastgoed B.V. Het college neemt kennis van de jaarrekeningen van Gate B.V. en Gate 2 
Vastgoed B.V. Het college ziet geen aanleiding om zienswijzen te geven. 
 
Energiearmoede: gemeente breidt acties uit om inwoners te helpen 
Inwoners komen in financiële problemen door de hoge energiekosten en de toenemende inflatie. De 
nood is soms hoog. Voor een aantal inwoners dreigt een koude winter. Met een pakket van 
energiebesparende maatregelen en inkomensondersteuning breidt de gemeente de hulp aan 
inwoners uit. Daarbij maakt het college gebruik van geld dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. De 
eerste maatregelen gaan direct in, andere maatregelen volgen later dit jaar en in 2023. Daarbij werkt 
de gemeente nauw samen met Energie Gilze-Rijen en Leystromen. 
 
Raadsinformatiebrief over aanpak verminderen huishoudelijk restafval 
In 2025 wil de gemeente jaarlijks minder restafval per huishouden ophalen. In een 
raadsinformatiebrief geeft het college aan wat er gebeurt dit te bereiken. Op dit moment loopt een 
onderzoek naar de vraag hoe de gemeente de afvalinzameling het best kan organiseren. Daarnaast 
evalueert de gemeente de inzameling van afval in 2021 en 2022. De resultaten van beide 
onderzoeken gebruikt het college om een plan van aanpak op te stellen om het huishoudelijk 
restafval te verminderen. 
 
Raadsinformatiebrief prognose regionale jeugdhulpkosten 
Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de tweede prognose van 
de regionale jeugdhulp Hart van Brabant in 2022. 
 


