B en W belicht… (GV 351680)
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 15 september 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.
Afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid voor uitvoering kunstwerk
Het college besluit af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de realisatie van het
kunstwerk ‘Take 5’ in het parkgedeelte van het Centrumplan Gilze.
College beantwoordt raadsvragen van fractie Groen Gilze Rijen
In een memo beantwoordt het college raadsvragen van fractie Groen Gilze Rijen over het
bestemmingsplan Rector Buijselstraat 20-24.
College stelt gemeenteraad voor (delegatie)besluiten te nemen voor Omgevingswet
De gemeente bereidt zich voor op de Omgevingswet. Het college vraagt de gemeenteraad om zeven
(delegatie)besluiten te nemen. Het gaat om het aanwijzen van dossiers voor bindend advies van de
gemeenteraad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, het aanwijzen van dossiers voor
verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, het participatiebeleid bij
omgevingsvisie en omgevingsplan, het delegeren van delen van het omgevingsplan en het
voorbereidingsbesluit naar het college en het instellen van een gemeentelijke adviescommissie
ruimtelijke kwaliteit.
Raadsinformatiebrief ontwikkelingen asielzoekerscentrum in Gilze
Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over een aantal belangrijke
ontwikkelingen rondom het asielzoekerscentrum (AZC) in Gilze. De gemeente heeft vanuit het Rijk
het verzoek gekregen om tijdelijk meer asielzoekers op te vangen in het AZC. Het college heeft na
inspectie ingestemd met het creëren van 138 tijdelijke extra plaatsen.
Opening nieuwe sportaccommodatie sportpark De Vijf Eiken
Het college blikt terug op de opening van de handbalkantine en de ingebruikname van de
kunstgrasvoetbalvelden op Sportpark Vijf Eiken in Rijen.

