
   

 

 

 

 

 

B en W belicht… (GV 372750) 

 

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 8 februari 2022 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.  

 

Raadsinformatiebrief over spelregels adopteren stukjes grond rond bomen door inwoners 

Met de motie ‘guerillatuintjes’ vroeg de gemeenteraad om spelregels op te stellen voor de aanleg 

van mini-tuintjes rond gemeentelijke bomen door inwoners. Het college werkt aan spelregels op 

basis waarvan inwoners stukjes grond rond bomen, de zogenaamde boomspiegels, kunnen 

adopteren. Adopteert straks een inwoner een boomspiegel, dan maakt de gemeente dat ook 

kenbaar met een markering bij de betreffende boomspiegel. Het college verwerkt de kosten voor dit 

adoptieplan in de perspectiefnota 2023. Daarna is het voor inwoners mogelijk om stukjes grond rond 

bomen te adopteren. Dat staat in een raadsinformatiebrief. 

 

Raadsinformatiebrief taakstelling huisvesting statushouders 

Jaarlijks krijgt de gemeente een taakstelling van de provincie om in de gemeente een aantal 

statushouders te huisvesten. Twee keer per jaar rapporteert het college aan de gemeenteraad over 

de voortgang. In een raadsinformatiebrief laat het college weten dat de gemeente in 2021 heeft 

voldaan aan de taakstelling. De opdracht voor het eerste half jaar van 2022 is om 16 statushouders te 

huisvesten.  

 

Raadsinformatiebrief over raadsbesluit nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes in Gilze 

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 31 januari 2022 besloten sporthal Achter de Tuintjes in 

Gilze in zijn geheel te slopen en nieuw te bouwen. De nieuw te bouwen sporthal komt op dezelfde 

plaats terug. Omdat een nieuwe sporthal duurder is dan het voorstel van het college om te strippen 

en weer opbouwen, moet opnieuw gezocht worden naar extra geld, want daar is nog geen budget 

voor. In de komende periode moet de gemeenteraad een besluit nemen over de financiering van de 

nieuwbouw van de sporthal. In een raadsinformatiebrief schetst het college het proces dat de 

komende periode wordt doorlopen. 

 

Gemeente en exploitant sporthal Achter de Tuintjes in gesprek over douches en verwarming 

Vanwege de lockdown waren de douches en de verwarming van sporthal Achter de Tuintjes uitgezet. 

Het opnieuw opstarten van alle installaties is gelet op de leeftijd van de sporthal niet eenvoudig. De 

exploitant en de gemeente zijn in gesprek hierover. Het college ontving hierover ook raadsvragen 

over de dienstverlening van de uitbater van sporthal Achter de Tuintjes in Gilze aan de gebruikers 

van de sporthal. In een memo beantwoordt het college de gestelde vragen. 

 

Rechtbank deed uitspraak over beroep tegen handhavend optreden gemeente  

De gemeente trad handhavend op tegen de huisvesting van arbeidsmigranten op Aeroparc in Rijen. 

Hiertegen is beroep ingesteld bij de rechtbank. De rechtbank deed uitsprak en oordeelde dat de 

gemeente terecht heeft gehandhaafd. Tegen de uitspraak is nog hoger beroep mogelijk. 


