B en W belicht… (GV313104)
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 19 januari 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.

College herbenoemt lid Adviesraad Sociaal Domein
In de Verordening burgerparticipatie Adviesraad Sociaal Domein is bepaald dat het college leden op
voordracht van de Adviesraad (her)benoemt. De eerste termijn van mevrouw Somers als lid
van de Adviesraad is verlopen. Zij wil graag doorgaan als lid. De Adviesraad heeft haar voorgedragen
voor een tweede termijn. Het college herbenoemt mevrouw Somers als lid van de Adviesraad Sociaal
Domein en wenst haar veel succes in haar tweede periode.
College kent subsidie toe voor maatschappelijke begeleiding vergunninghouders
In onze gemeente wonen vergunninghouders. De gemeente heeft de taak om voor huisvesting en
maatschappelijke begeleiding van deze mensen te zorgen. Vluchtelingenwerk verzorgt op dit
moment de maatschappelijke begeleiding van deze groep inwoners. Hiervoor vraagt
Vluchtelingenwerk jaarlijks een subsidie aan. Omdat er meer vergunninghouders in de gemeente
komen wonen is de gevraagde subsidie voor 2021 fors verhoogd. De gevraagde subsidie is veel meer
dan de vergoeding die de gemeente van het Rijk ontvangt en in de gemeentelijke begroting is
opgenomen. Het college besluit om het bedrag uit de begroting beschikbaar te stellen en gaat met
Vluchtelingenwerk in gesprek om afspraken te maken over de maatschappelijke begeleiding van
vergunninghouders.
Besluit op bezwaarschrift
Tegen het besluit om tegemoetkoming in planschade toe te kennen, maakten aanvragers bezwaar.
Het college legde dit bezwaarschrift ter advisering voor aan de commissie bezwaarschriften. Op
advies van deze commissie besluit het college bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren in hun
bezwaren en de bezwaren ongegrond te verklaren. Het college vergoedt de redelijkerwijs gemaakte
kosten van rechtsbijstand. Doordat het bezwaarschrift ongegrond is verklaard en het bestreden
besluit in stand blijft, wordt het verzoek om vergoeding van de proceskosten afgewezen.
College beantwoordt raadvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de stroomkostenvergoeding voor AED’s en de bedrijvigheid aan de
Mosstraat in Rijen. In twee memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.
College leeft mee met iedereen die getroffen wordt door corona of de coronamaatregelen
Het corona-virus waart overal over de wereld rond en raakt ook de gemeenschap van Gilze en Rijen.
Burgemeester en wethouders delen de laatste beelden met elkaar en ziet dat de gevolgen meer en
meer te voelen zijn in de gemeenschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan cultuur, horeca en zorg. Het

college leeft mee en blijft in gesprek met vertegenwoordigers van alle geledingen in de
gemeenschap.

