
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 420276) 
 

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 november 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.  

 
Integraal veiligheidsbeleid gemeente Gilze en Rijen 2023-2026 
Het college vraagt de gemeenteraad om het integraal veiligheidsbeleid 2023- 2026 vast te stellen. De 
aanpak voor de komende jaren is opgesteld samen met de andere gemeenten uit politieteamgebied 
Langstraat. Dit zijn de gemeenten Waalwijk, Dongen en Loon op Zand. Er zijn vijf belangrijke 
onderwerpen benoemd. De onderwerpen: overlast, versterking verbinding zorg en veiligheid en 
ondermijning en criminaliteit stonden al in het vorige beleidsplan. Nieuw zijn de onderwerpen jeugd 
en digitale veiligheid. Op basis van het beleid stelt het college jaarlijks een focusblad vast. Hierop 
staan de activiteiten die de gemeente oppakt om het beleid uit te voeren. Het college biedt het 
focusblad 2023 samen met het integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 aan de gemeenteraad aan. 
 
Burgerinitiatief uitbreiding siertuin D’n Overkaent in Gilze met groeituin en voedselbos 
Sinds 1 juli 2022 is de gemeente eigenaar van siertuin d’n Overkaent in Gilze. Groeituin Floralia 
verhuist in de komende periode naar de siertuin. De gemeenteraad ontving een burgerinitiatief 
voorstel om het vlakbij gelegen park Steenakker met een voedselbos te integreren met de siertuin, 
zodat beide elkaar kunnen versterken. In een raadsinformatiebrief deelt het college zijn visie hierop 
met de gemeenteraad. De gemeenteraad kan deze betrekken in de behandeling van het 
burgerinitiatief. 
  
Kernagenda 2023-2027 regio Hart van Brabant 
Elf gemeenten in de regio Hart van Brabant werken samen. Om meer focus aan te brengen in hun 
samenwerking hebben zij een kernagenda opgesteld. De gemeenten spreken af zich samen te 
verbinden aan de doelen en activiteiten genoemd in deze agenda. Deze doelen komen voort uit de 
lokale bestuursakkoorden. Daarnaast is de begroting 2023 van de Regio Hart van Brabant aangepast. 
De aanpassing heeft geen gevolgen op de totale hoogte van de begroting. Het college biedt de 
kernagenda en de begroting aan de gemeenteraad aan en stelt de gemeenteraad voor om geen 
zienswijze in te dienen.   
 
Voortgangsrapportage programma Spoorzone Rijen 3e kwartaal 2022 
Ieder kwartaal rapporteert het college aan de gemeenteraad over de voortgang van het programma 
spoorzone Rijen. Het college biedt de gemeenteraad de rapportage aan over de maanden juli, 
augustus en september 2022. 
 
Raadsinformatiebrief over het gemeentelijk armoedebeleid 
In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de uitvoering en evaluatie 
van het gemeentelijk armoedebeleid in 2022 en 2023.  
 



Raadsrapportage sociaal domein Gilze en Rijen 2021 
Jaarlijks biedt het college de gemeenteraad een rapportage aan over de stand van zaken in het 
sociaal domein. De raadsinformatiebrief met de rapportage 2021 is vastgesteld. 
 
Begrotingswijziging Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
De veiligheidsregio is er om samen met de gemeenten en inwoners in Midden- en West-Brabant te 
zorgen voor een veilige omgeving. Bij calamiteiten en rampen coördineert de veiligheidsregio samen 
met de burgemeester de inzet van hulpdiensten. Om verschillende redenen is de veiligheidsregio 
genoodzaakt een begrotingswijziging door te voeren. De gemeenteraad heeft de gelegenheid om een 
zienswijze in te dienen. Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de 
begrotingswijziging en om geen zienswijze in te dienen.  
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over de begroting spoorzone 2023. Het college heeft de beantwoording 
vastgesteld. 
 
Handhavend optreden 
Het college ontving een verzoek om handhavend op te treden tegen diverse strijdigheden op een 
perceel aan de Karel Doormanstraat in Rijen. Het college heeft besloten om tegen de teveel 
bebouwde buitenruimte handhavend op te treden.  
 
Nieuwe dienstregeling NS: minder treinen van en naar NS-station Gilze-Rijen 
Op 11 december 2022 gaat de nieuwe NS-dienstregeling in. De nieuwe dienstregeling laat zien dat er 
dan in de avond en weekends minder treinen stoppen op NS-station Gilze-Rijen. Ook verslechtert de 
aansluiting op de buslijnen die stoppen bij NS-station Gilze-Rijen. Namens alle gemeenten in de regio 
Zuid heeft de provincie al opgeroepen om hier iets aan te doen. Het college onderschrijft deze 
dringende oproep. In november staat dit onderwerp ook op de agenda van het overleg van de 
wethouders Mobiliteit in de regio Hart van Brabant en de provincie.  
 


