B en W belicht… (GV 359701 )
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 5 oktober 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.
Raadsvoorstel begrotingswijziging 2021 en 2022 GGD Hart voor Brabant
De GGD Hart voor Brabant (GGD HvB) voert voor de gemeente Gilze en Rijen wettelijke
volksgezondheidstaken uit. Het algemeen bestuur stelt een begrotingswijziging voor. De
gemeenteraad heeft de gelegenheid om hierover een zienswijze in te dienen. Het college adviseert
de raad om geen zienswijze in te dienen.
Raadsinformatiebrief begrotingswijziging veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voert voor de gemeente Gilze en Rijen wettelijke taken
uit. Het algemeen bestuur stelt een begrotingswijziging voor. De gemeenteraad heeft de gelegenheid
om hierover een zienswijze in te dienen. Het college informeert de gemeenteraad met een
raadsinformatiebrief en adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over een kunstgrasveld op sportpark Vijf Eiken in Rijen en de handreiking
zonne-energie. In twee memo’s beantwoordt het college de gestelde vragen.
2e tussentijdse rapportage 2021
Het college heeft de 2e tussentijdse rapportage 2021 inclusief raadsvoorstel en -besluit vastgesteld
en via de griffie doorgeleid naar de gemeenteraad. In de vergadering van 11 november 2021
behandelt de gemeenteraad de nota.
Begroting 2022
Het college heeft de begroting 2022 inclusief raadsvoorstel en -besluit vastgesteld en via de griffie
doorgeleid naar de gemeenteraad. In de vergadering van 11 november 2021 behandelt de
gemeenteraad de nota.

