
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 374426) 

 

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 22 februari 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.  

 

Concept geurgebiedsvisie gemeente Gilze en Rijen komt ter inzage 

In opdracht van de gemeente is een geurgebiedsvisie opgesteld. Deze visie is opgesteld om 

perspectief te bieden aan gestopte en nog te stoppen boeren én voor de boeren die doorgaan. Maar 

ook is deze visie bedoeld om afwegingen te maken bij ruimtelijke initiatieven in het buitengebied. 

Het college besluit om de concept geurgebiedsvisie, de concept verordening geurhinder en 

veehouderij en de concept beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder ter inzage te 

leggen. 

Compensatieregeling coronatoegangsbewijs eerste maanden 2022 

Er is een landelijke compensatieregeling voor organisaties die moeten controleren op het 

coronatoegangsbewijs. Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 stelt de 

landelijke overheid geld beschikbaar om organisaties te compenseren voor de extra kosten. De 

gemeente Gilze en Rijen stelt dit geld beschikbaar aan haar ondernemers, verenigingen, 

organisatoren en vrijwilligersorganisaties. Het college heeft beleidsregels vastgesteld om de regeling 

uit te voeren. 

Gemeente vindt koper voor locatie Rijksweg 5 in Hulten 

Het college stemt in moet een overeenkomst met ThiRo vastgoed B.V voor de verkoop en 

herontwikkeling van de locatie Rijksweg 5 in Hulten.  Er komt horecagelegenheid met speelbos op 

het terrein. In 2014 voorkwam de gemeente met de aankoop van de locatie dat een organisatie met 

een criminele achtergrond zich zou gaan vestigen op deze locatie. Hiermee is de gemeente en de 

omwonenden veel ellende en kosten bespaard gebleven.   

 

Samenwerkingsovereenkomst Samen Werken aan Water Midden- en West Brabant 

Sinds 2016 neemt de gemeente deel aan het samenwerkingsverband Samen Werken aan Water 

Midden- en West Brabant (SWWB) voor het meten, monitoren van de (afval)waterketen en 

gezamenlijk meet-databeheer. Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Het college 

besluit de nieuwe samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

Raadsvoorstel kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de Kaderbrief 2023 van 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen reactie in te dienen. 

 



Raadsvoorstel kaderbrief 2023 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de Kaderbrief 2023 van 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

 

Gedoogbeschikkingen onder voorwaarden voor tijdelijke woongelegenheid 

Er is toestemming gevraagd om aan de Hengelstraat in Gilze en aan het Tarweveld in Gilze een 

tijdelijke woongelegenheid te plaatsen. Het college verleent gedoogbeschikkingen onder 

voorwaarden voor de periode van twee jaar. 

 

College presenteert ‘Stand van zaken Coalitieprogramma 2019 – 2022’  

Aan het einde van deze bestuursperiode 2019-2022 heeft het college de stand van zaken van het 

coalitieprogramma 2019-2022 in kaart gebracht. Aan de hand van de 148 actiepunten uit het 

coalitieprogramma rapporteert het college over wat is gerealiseerd in deze bestuursperiode. 

 

College beantwoordt raadsvragen 

Er zijn raadsvragen gesteld over de regenwaterberging Grote Spie in Rijen. In een memo 

beantwoordt het college de gestelde vragen. 

College bedankt buitendienst, brandweer, toezichthouders en anderen voor inzet tijdens stormen 

Op 18 en 19 februari 2022 werd Nederland getroffen door het stormweer. Ook in onze gemeente 

was er stormschade. De buitendienst, brandweer, toezichthouders en anderen kwamen direct in 

actie om stormschade in de openbare ruimte op te ruimen. Het college bedankt alle betrokkenen 

voor hun inzet. 


