B en W belicht… (GV 362657)
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 2 november 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.
Straatnamen vast gesteld voor nieuwbouwwijk Wendel-Zuid in Gilze
Tussen de straten Wendel, Veldstraat en Molenstraat in Gilze komt een nieuwe woonwijk.
Heemkring Molenheide heeft de gemeente geadviseerd over de straatnamen in de nieuwe
woonwijk. Op basis van het advies van de heemkring stelt het college als nieuwe straatnamen vast:
Meander, Voorde en Jaagpad.
Belastingverordeningen 2022
Het college heeft ingestemd met de wijzigingen in de belastingverordeningen en de bijbehorende
tarieven voor het jaar 2022 en stuurt deze door naar de gemeenteraad voor vaststelling.
Uitvoeringsagenda sportbeleidsplan; ’Gilze en Rijen Beweegt’
Eind maart 2021 heeft de gemeenteraad het sportbeleidsplan ‘Gilze en Rijen Beweegt’ vastgesteld.
Het college heeft nu de uitvoeringsagenda vastgesteld en ter informatie naar de gemeenteraad
gestuurd.
Advies aanwijzing Stichting Radio Televisie Gilze en Rijen als lokale publieke media-instelling
Het Commissariaat voor de Media heeft Stichting Radio Televisie Gilze en Rijen voor de periode van
13 maart 2017 tot 13 maart 2022 aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente
Gilze en Rijen. Stichting Radio Televisie Gilze en Rijen heeft bij het Commissariaat voor de Media een
aanvraag ingediend om voor een aansluitende periode van vijf jaar aangewezen te worden. Voordat
het Commissariaat voor de Media beslist op die aanvraag dient de gemeenteraad te adviseren over
de vraag of de Stichting voldoet aan de eisen van de Mediawet 2008 om voor verdere aanwijzing als
lokale publieke media-instelling in aanmerking te kunnen komen. Conclusie is dat de Stichting aan
die eisen voldoet. De gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om het Commissariaat voor de
Media positief te adviseren over het aanwijzen van Stichting Radio Televisie Gilze en Rijen als lokale
publieke media-instelling in Gilze en Rijen voor een aansluitende periode van vijf jaar.
Principeverzoek
De gemeente is gevraagd of het mogelijk is om de bestemming ‘horeca’ aan de Nieuwstraat 52 in
Gilze om te zetten naar drie woningen of twee woningen met detailhandel. Het college heeft
besloten medewerking te verlenen aan het omzetten van de bestemming ‘horeca’ naar een
bestemming ‘gemengd’ waarbij ‘wonen’, ‘detailhandel’ en ‘horeca’ mogelijk is onder voorwaarden.
Raadsinformatiebrief over de app omgevingsalert
Eerder heeft college de gemeenteraad toegezegd de introductie van de app omgevingsalert te
verkennen. In een raadsinformatiebrief deelt het college de uitkomsten van de verkenning.

Raadsinformatiebrief resultaten evaluatie Anders Inzamelen 2020
In 2018 is de gemeente Gilze en Rijen overgestapt op een nieuwe manier van afval inzamelen. Dat is
gedaan om te voldoen aan de VANG-doelstelling “Van Afval Naar Grondstof” en het doel om de
hoeveelheid restafval terug te dringen naar 30 kg per persoon per jaar in 2025. De evaluatie leert dat
deze doelstelling haalbaar is en geeft aanbevelingen om de inzameling van afval op enkele
onderdelen te verbeteren.
Raadsinformatiebrief over woningtoewijzing en huisvestingsverordening
In oktober was er een raadsinformatiebijeenkomst over het thema woningtoewijzing en
Huisvestingsverordening. In een raadsinformatiebrief beantwoord het college de openstaande
vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld.
Raadsinformatiebrief over Ruimtelijke Ontwikkeling
In een raadsinformatiebrief gaat het college in de krapte op de arbeidsmarkt die ook de ABGorganisatie raakt en de prioriteit die binnen Ruimtelijke Ontwikkeling worden gesteld aan projecten
en activiteiten in opdracht van de gemeente Gilze en Rijen.
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over blusvoorzieningen, groenplan De Steenakker in Gilze, huisvesting van
arbeidsmigranten op Aeroparc in Rijen, de Mary Zeldenrustlaan en het Annie Salomonsplein in Rijen
en het bomenbeleidsplan. In verschillende raadsinformatiebrieven beantwoordt het college de
gestelde vragen.

