
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV1004890) 
 

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 24 januari 2023 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.  

 
Ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjestraat 113 Gilze’ 
Burgemeester en wethouders leggen het ontwerpbestemmingsplan Oranjestraat 113 binnenkort ter 
inzage. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in de bouw van 41 nieuwe woningen in Gilze Zuid-
West. De woningen komen onder andere op de plek waar nu nog groeituin Floralia ligt. De groeituin 
verhuist naar siertuin d’n Overkaent in Gilze. Plan Hubertushof is de naam die ontwikkelaar Vexpro 
BV geeft aan deze nieuwe woonbuurt aan de Oranjestraat in Gilze. 
 
College benoemt leden adviesraad Sociaal Domein 
Vanaf 1 januari 2023 kent de gemeente één Adviesraad Sociaal Domein, waarin ook de 
vertegenwoordiging van de Participatiewet is geborgd. In de nieuwe verordening zijn de kaders en 
voorwaarden voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein vastgelegd. Het college heeft de zittende 
leden van de Cliëntenraad Participatiewet en de Adviesraad Sociaal Domein met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2023 benoemd als lid van de vernieuwde Adviesraad Sociaal Domein. 
 
Raadsinformatiebrief cliëntervaringsonderzoek Wmo 
De gemeente moet in een cliëntervaringsonderzoek Wmo onderzoek doen naar de ervaringen van 
inwoners over de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van ondersteuning en het ervaren 
effect van de ondersteuning op de zelfredzaamheid en participatie. De wijze waarop de gemeente 
ervaringen onderzoekt is vrij. Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad 
over de wijze waarop de gemeente dit doet.  In het eerste kwartaal van 2023 houdt de gemeente het 
cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022. Vanaf 2023 gaat de gemeente de ervaringen over de toegang 
tot voorzieningen gedurende het hele jaar uitvragen door bij iedere beschikking een vragenlijst mee 
te sturen. 


