B en W belicht… (GV 342708 )
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 4 mei 2021 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.
Uitvoeringsagenda zwerfafval Gilze en Rijen 2021
Zwerfafval is een veel voorkomend probleem. We nemen gerichte actie om dit probleem te
verkleinen. De activiteiten richten zich op bewustwording creëren en samen met inwoners en
ondernemers het probleem aanpakken. Met de uitvoeringsagenda zwerfafval 2021 heeft het college
een update van het activiteitenprogramma vastgesteld. Enkele activiteiten die vanwege de
coronamaatregelen in 2020 beperkt mogelijk waren, verwacht het college dit jaar weer op te kunnen
pakken.
Stand van zaken uitvoering Schone Lucht Akkoord
Op 2 november 2020 heeft de gemeenteraad van Gilze en Rijen ingestemd met de deelname aan het
Schone Lucht Akkoord in een aangepaste vorm. Tijdens deze raadsvergadering heeft de
gemeenteraad gevraagd of het haalbaar is deel te nemen aan het akkoord. In een memo over het
Schone Lucht Akkoord gaat het college onder andere in op deze vraag. Voor zowel onze gemeente als
andere kleinere gemeenten is er tot op heden nog onvoldoende duidelijkheid over de financiële
gevolgen en de hoeveelheid capaciteit die nodig is voor de volledige deelname aan het akkoord. Een
samenwerkingsverband met omliggende gemeenten en de provincie zou hierin wellicht uitkomst
kunnen bieden. In de komende periode wil het college hierover meer duidelijkheid bieden.
VNG ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao aan de slag
De VNG, Cedris en de vakbonden FNV en CNV bereikten op 10 februari 2021 een
onderhandelaarsakkoord over de Cao voor mensen met een arbeidsbeperking, de Cao 'Aan de slag'.
De VNG vraagt nu de leden of zij instemmen met het bereikte resultaat. Na afstemming met de
Diamant-groep besluit het college om in te stemmen met het bereikte onderhandelaarsakkoord.
Dwangsom
Naar aanleiding van een inschrijving op een adres aan de Heideweg in Molenschot en de
daaropvolgende constatering dat een persoon onrechtmatig verblijft in een recreatiewoning, besluit
het college een last onder dwangsom op te leggen. Deze persoon woont hier namelijk in strijd met de
geldende regels. De bewoner moet binnen zes maanden na ontvangst van dit besluit vertrokken zijn.
Dwangsom
Er was bezwaar gemaakt bij de rechter tegen een opgelegde dwangsom. De rechter stelde de
gemeente in het gelijk. Het college besluit tot invordering van de dwangsom.

College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de bestrijding van de eikenprocessierups. In een memo beantwoordt
het college de gestelde vragen.

