
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 404523 ) 
 

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 27 juni 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.  

 
 
Wijziging bestemmingsplan Broekdijk in Hulten 
Initiatiefnemer wenst de bestemming “agrarisch” aan de Broekdijk 60 in Hulten te wijzigen in 
“bedrijf”. Deze wijziging is noodzakelijk voor de initiatiefnemer om ter plaatse een dierenpension en 
een statische opslag te kunnen exploiteren. Het voorliggend ontwerp maakt deze ontwikkeling 
juridisch-planologisch mogelijk. Het college besluit om in te stemmen met de inhoud van het 
ontwerp bestemmingsplan en het voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.  
 
Convenanten hulpmiddelen 
De VNG heeft samen met gemeenten, Per Saldo, Iederin (landelijke cliëntenorganisaties), VWS, 
Zorgkantoren en Firevaned (de brancheorganisatie van hulpmiddelenleveranciers) twee convenanten 
opgesteld om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van hulpmiddelen te verbeteren. De 
convenanten zijn bedoeld om te komen tot een landelijke eenduidige en klantvriendelijke werkwijze. 
Het college besluit om het convenant ‘meeverhuizen’ met oplegger te ondertekenen en het 
convenant ‘maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen’ niet.  
 
Verstedelijkingsstrategie Brabant en Stedelijke Regio Breda-Tilburg 
Het college stemt onder voorwaarden in met de concept ‘Verstedelijkingsstrategie en Stedelijke 
Regio Breda – Tilburg (SRBT). Net als andere gemeenten uit de regio de mag het college zich hierover 
uitspreken. Het college besluit een aantal voorwaarden een aandachtspunten in te brengen. Het 
college is akkoord met het beschreven samenwerkingsproces.  
 
Uitvoeringsprogramma 2022 Koers sociaal domein 
Het college stelt het Uitvoeringsprogramma 2022 vast van de Koers sociaal domein Gilze en Rijen. Dit 
programma beschrijft wat we het komende half jaar gaan doen.  Op 11 oktober 2021 stelde de 
gemeenteraad de Koers sociaal domein Gilze en Rijen ‘Samen verschil maken!’ vast. Daarmee heeft 
de gemeenteraad bepaald aan welke opgaven in het sociaal domein we de komende jaren gaan 
werken.  
 
Hoe zamelt de gemeente in de toekomst huishoudelijk afval in? 
De gemeente heeft een eigen dienst om huishoudelijk afval op te halen. Er zijn investeringen nodig in 
mensen en materieel om de dienstverlening op peil te houden. Daarbij heeft de dienst te maken met 
een aanhoudende personeelskrapte. Reden voor het college om een onafhankelijk en feitelijk 
onderzoek te starten. Daarin staat de volgende vraag centraal: hoe kan de gemeente in de toekomst 
het inzamelen van huishoudelijk afval het best organiseren?  
 



College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over het onderhoud van de buitenruimten in Gilze en Rijen en de aanleg 
van groen bij den Butter. Het college stelt de antwoorden vast.  

Raadsinformatiebrief over vertraagde jaarrekening 2021 Diamant-groep 
Het college informeert de gemeenteraad over (de reden van) de vertraging van de jaarrekening 2021 
van de Diamant-Groep.  
 


