
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV1005648) 
 

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 31 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.  

 
 
Definitief ontwerp sporthal Achter de Tuintjes in Gilze vastgesteld 
Het college heeft het definitief ontwerp van de nieuwe sporthal Achter de Tuintjes in Gilze 
vastgesteld. Dit ontwerp kwam tot stand met medewerking van sportverenigingen, gebruikers van de 
sporthal, omwonenden en ervaringsdeskundigen op het gebied van inclusie. De gemeente gaat nu 
via een aanbesteding op zoek naar een aannemer om de oude sporthal te slopen en een nieuwe te 
bouwen.  
 
Ontwerp omgevingsvergunning voor zes microwoningen in Wendel-Zuid Gilze 
Er zijn plannen om zes microwoningen te bouwen in het nieuwe woongebied Wendel-Zuid in Gilze. 
De plannen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. Met een uitgebreide 
omgevingsvergunning wil de gemeente de bouw mogelijk maken. Het college stemt in met het ter 
inzage leggen van de ontwerp omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing. 
 
Reglement burgerlijke stand 2023 vastgesteld 
Het college heeft het reglement burgerlijke stand 2023 vastgesteld. In dit reglement staat hoe de 
gemeente omgaat met huwelijken en geregistreerde partnerschappen en wie deze mogen 
voltrekken.  
 
Aanpak zwerfafval krijgt in 2023 een vervolg 
Zwerfafval kan schadelijk zijn voor onze omgeving. Inwoners storen zich aan zwerfafval en maken er 
melding van bij de gemeente. Samen met scholen, vrijwilligers en verschillende organisaties heeft de 
gemeente een aanpak om zwerfafval te verminderen. De aanpak krijgt in 2023 een vervolg. Het 
college heeft het uitvoeringsplan zwerfafval 2023 vastgesteld. 
 
Beleidsregels kennismakingsperiode voor samenwonen in de bijstand vastgesteld  
Het college heeft besloten om beleidsregels kennismakingsperiode gemeente Gilze en Rijen vast te 
stellen. Door het vaststellen van de beleidsregels is het voor een bijstandsgerechtigde voor maximaal 
6 maanden mogelijk om bij wijze van proef samen te gaan wonen, zonder directe consequenties voor 
de uitkering en binnen de regels van de Participatiewet. 
 
Raadsinformatiebrief evaluatie vergunningverlening huisvesting arbeidsmigranten 
In 2020 heeft het college beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. De gemeenteraad 
vroeg om de beleidsregels een jaar na afgifte van de eerste vergunning te evalueren. Tot op heden 
zijn er nog geen vergunningen verleend. Met een raadsinformatiebrief geeft het college inzicht in de 
werkwijze rond de beleidsregels en vergunningverlening. 



 
Tarieven 2023 Sportaccommodatie Den Butter in Rijen 
Het college heeft de tarieven 2023 voor gebruik van Sportcomplex Den Butter in Rijen vastgesteld. 
Optisport had gevraagd om de tarieven met 14,5% te verhogen. Het college besluit om een 
prijsstijging van 2,2% toe te passen voor de periode 1 februari tot en met 31 juli 2023. In die periode 
verwacht het college meer informatie van het Rijk over mogelijke compensatie van prijsstijgingen aan 
bijvoorbeeld verenigingen. Hieruit volgt een plan van aanpak en een besluit over de tarieven voor de 
periode vanaf 1 augustus 2023. 
 
Dwangsom 
Een eigenaar van een woning aan de Doornbos te Rijen heeft zonder vergunning een bouwwerk met 
een rookgasafvoerpijp gebouwd. Dat is in strijd met de regels. Het college spreekt de eigenaar hierop 
aan en legt een last onder dwangsom op. 


