
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 421257 ) 
 

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 15 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.  

 
Raadsinformatiebrief over toepassen wet opkoopbescherming 
De gemeenteraad vroeg het college om de mogelijkheden te onderzoeken om de wet 
opkoopbescherming toe te passen. In een raadsinformatiebrief laat het college weten dat het 
onderzoekt loopt en de resultaten in 2023 volgen.  
 
College verleent gedoogbeschikking onder voorwaarden 
Er is toestemming gevraagd om tijdelijk een woongelegenheid te mogen plaatsen aan het Laarspad in 
Gilze. Het college verleent een gedoogbeschikking onder voorwaarden voor de periode van twee 
jaar. 
 
College neemt besluit op bezwaar 
Het college heeft besloten het bezwaar tegen drie opgelegde lasten voor overtredingen in een pand 
aan de Hoofdstraat in Rijen ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Hiermee volgt het college het 
advies van de commissie Bezwaarschriften. 
 
College stelt gewijzigd subsidiekader basisondersteuning 2023 t/m 2026 vast 
Eerder dit jaar stelde het college het subsidiekader vast voor basisondersteuning in de gemeente 
Gilze en Rijen in de periode 2023 tot en met 2026. Inwoners kunnen bij de basisondersteuning 
terecht met ideeën, vragen en zorgen op het gebied van welzijn, zorg, werk, geldzaken, ontmoeten, 
sport, cultuur, opvoeding en onderwijs. In het subsidiekader leggen we uit waarom we subsidie 
verlenen voor basisondersteuning, wat we daarmee willen bereiken en welke randvoorwaarden we 
daarbij stellen. Het college heeft het subsidiekader op een onderdeel aangepast, waardoor 
duidelijker is dat we één subsidieaanvraag verwachten van de samenwerkende organisaties. We 
vragen aan de samenwerkende organisaties daarbij wel om hun samenwerking vanaf 1 juli 2023 zo te 
organiseren dat de gemeente de subsidie toe kan kennen aan één, door de samenwerkingspartners 
gemachtigde, partij.  
 
Belastingverordeningen 2023  
Het college heeft ingestemd met de wijzigingen in de belastingverordeningen en de bijbehorende  
tarieven voor het jaar 2023 en vraagt de gemeenteraad om de verordeningen vast te stellen. 
 
 


