B en W belicht… (GV 348971 )
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 juni 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.
Regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) verlengd tot 1 oktober 2021
Het college heeft, in navolging van het kabinet, besloten de regeling Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK) te verlengen tot 1 oktober 2021. De TONK is bedoeld voor huishoudens
die door de coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in
hun inkomen en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere
regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.
College stelt nieuwe verzamelbeleidsregels Participatiewet vast
De verzamelbeleidsregels Participatiewet zijn voor het laatst geactualiseerd in juli 2019. Op basis van
de ervaringen van de afdeling Sociaal Uitvoering zijn de beleidsregels aangepast. Het college stelt de
aangepaste beleidsregels vast.
Raadsinformatiebrief over mobiliteit in de regio Hart van Brabant
In de Regionale Beleidsagenda Mobiliteit staat hoe de regio Hart van Brabant in de jaren 2021-2024
invulling geeft aan haar mobiliteit. Belangrijke thema’s in de agenda zijn klimaat, duurzaamheid,
gezondheid en inclusiviteit. Alles is erop gericht om de gemeenten en de regio leefbaar en bereikbaar
te houden. De agenda bevat ook samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten in de regio, de
provincie, Rijkswaterstaat en de politie. Met een raadsinformatiebrief ontvangt de gemeenteraad
informatie over de Regionale Beleidsagenda Mobiliteit en de Regionale Mobiliteitsagenda van de
regio Hart van Brabant.
Raadsinformatiebrief over voortgang opstellen nieuw gemeentelijk fietsplan
Eerder gaf het college de opdracht om een gemeentelijk fietsplan op te stellen. Dat doet de
gemeente samen met adviesbureau RHDHV. Het plan moet ingaan op vragen als: welke rol speelt de
fiets in de toekomst en hoe stimuleer je fietsgebruik? Het fietsplan wordt een plan op hoofdlijnen, is
de basis voor toekomstige beleidskeuzes en biedt houvast voor nieuwe projecten. In een
raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de opzet van het fietsplan, de
planning en de wijze waarop belanghebbenden en de gemeenteraad kunnen meedenken over de
inhoud van het plan.
Raadsinformatiebrief over regionale inkoopstrategie sociaal domein
In januari 2021 is gestart met de voorbereiding van de nieuwe regionale inkoop van jeugdhulp,
maatschappelijke ondersteuning en participatie. Het doel is op 1 juli 2022 te werken volgens de
nieuwe inkoopstrategie. In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over
de stand van zaken.

College geeft opdracht voor advieswerkzaamheden geluidsanering woningen Nieuwstraat in Gilze
Voor de woningen aan de Nieuwstraat in Gilze is een geluidsaneringsproject gestart. Met behulp van
een gevelinspectie en zo nodig gevelberekeningen wordt onderzocht wat het geluidniveau is bij de
betreffende woningen. Als blijkt dat het geluidniveau in de woningen boven de grenswaarde van 43
decibel ligt, kan de woningeigenaar gebruik maken van een gevelmaatregelenpakket. Dit onderzoek
wordt gefinancierd op basis van een subsidie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Het college besluit af te wijken van het inkoopbeleid en de gevelinspectie, de gevelberekeningen en
het eventueel opstellen van een maatregelenpakket uit te laten voeren door NIBAG. NIBAG heeft het
vooronderzoek en eerdere geluidsaneringsprojecten in de gemeente uitgevoerd.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over het maai- en bermbeheer, bomenkap in Gilze en de Japanse
duizendknoop. In verschillende memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.

