B en W belicht… (GV 366117)
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 7 december 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.
Gemeente start subsidieregeling voor kosten naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen
Op verschillende plekken in de gemeente geldt een controleplicht op coronatoegangsbewijzen.
Horecaondernemers, evenementenorganisatoren, sportverenigingen/sportaccommodaties en
culturele centra maken extra kosten om te voldoen aan de controleplicht. Het Rijk heeft geld
beschikbaar gesteld om hen tegemoet te komen in de kosten. Het college stelt de beleidsregels en
het aanvraagformulier voor deze subsidieregeling vast. En het besluit de subsidie te verstrekken op
basis van een evenredige verdeling van het totaal subsidiebedrag over de aanvragen die de
gemeente ontvangt tot met 12 januari 2022.
Subsidie voor Stichting de Weggeefhoek Gilze en Rijen
Het college verleent Stichting de Weggeefhoek Gilze en Rijen voor de periode 2022 tot en met 2025
jaarlijks een subsidie van € 10.000,-. Daarnaast krijgt de Weggeefhoek in 2022 eenmalig een extra
subsidie van € 6.000,- als bijdrage voor de aanschaf van een bus.
College vraagt krediet voor uitvoering deel 1 Rijen Noord Oost duurzame herinrichting
Het college stelt de gemeenteraad voor een krediet beschikbaar te stellen van € 1.240.000 voor de
uitvoering van deelproject 1 (Riekevoort en Mosselaar) binnen het project ‘Rijen Noord Oost
duurzame herinrichting’. Er is samen met inwoners een definitief ontwerp gemaakt. Het geld is nodig
de riolering aan te passen en de straten opnieuw in te richten.
Evaluatie programma veiligheid 2018-2021
In een raadsinformatiebrief biedt het college de gemeenteraad een evaluatie aan van het
programma veiligheid 2018-2021.
Ambitiedocument gedeelde mobiliteit Oost-Brabant
Met de visie “Gedeelde mobiliteit is maatwerk” (2018) heeft de provincie een beweging ingezet naar
gedeelde mobiliteit. Onder gedeelde mobiliteit verstaan we alle mobiliteit die voor iedereen
toegankelijk is en die je vaak samen gebruikt. Om op een zorgvuldige, gestructureerde manier te
zorgen voor een Brabantbrede invoering van gedeelde mobiliteit wordt door de provincie per
concessiegebied een proces doorlopen met de regio’s en gemeenten. Hart van Brabant en
Noordoost-Brabant vormen samen het concessiegebied Oost-Brabant. In dit concessiegebied is het
proces eind 2020 opgestart. Met eenraadsinformatiebrief t het college de gemeenteraad over de
stand van zaken van dit proces.

Ontwerpbestemmingsplan Biestraat 3 in Gilze komt ter inzage
Een melkveehouder aan de Biestraat in Gilze wil stoppen met zijn bedrijf. De gewenste
herbestemming van de locatie is verblijfsrecreatie, waarbij er ruimte is voor 10 recreatieve
verblijfeenheden. Met het bestemmingsplan Biestraat 3 worden deze wijzigingen juridischplanologisch mogelijk gemaakt. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan voor een periode
van zes weken ter inzage te leggen. Met een raadsinformatiebrief informeert het college de
gemeenteraad over de stand van zaken.
Tijdelijke gedoogbeschikking
Het college verleent een gedoogbeschikking onder voorwaarden voor de periode van twee jaar voor
het plaatsen van een tijdelijke woongelegenheid aan de Versterstraat in Gilze
College beantwoordt raadsvragen
Er zijn raadsvragen gesteld over de AED bij De Schakel in Gilze. In een memo beantwoordt het college
de gestelde vragen.

