
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV 1004022) 
 

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 17 januari 2023 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 investeert in meer kansen voor jongeren en verminderen jongerenoverlast 
Het college investeert in een aanpak die zich enerzijds richt op het verminderen en aanpakken van de 
overlast door jongeren en anderzijds op het versterken van talenten en mogelijkheden van jongeren. 
Het gaat om een tijdelijke uitbreiding van het jongerenwerk en een gezamenlijk leertraject om de 
samenwerking tussen jongerenwerk, politie en gemeente verstevigen. De nieuwe landelijke 
richtlijnen voor een integrale aanpak jeugdoverlast worden hierin meegenomen. 
 
Beleidsregels bijzondere bijstand 2023 
Het college heeft besloten nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand vast te stellen. De oude 
beleidsregels worden ingetrokken. 
 
Uitvoeringsprogramma 2023 Koers sociaal domein Gilze en Rijen 'Samen verschil maken!' 
Het college heeft het Uitvoeringsprogramma 2023 bij de Koers sociaal domein Gilze en Rijen 
vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staat wat we het komende jaar gaan doen om inwoners die 
dat nodig hebben te ondersteunen en aan welke maatschappelijke opgaven de gemeente werkt. 
 
Sleuteloverdracht 2023 
In 2023 organiseert carnavalsvereniging de Leuttappers de gezamenlijke sleuteloverdracht. De 
sleuteloverdracht vindt dit jaar plaats in De Schakel te Gilze op zaterdag 18 februari 2023. Het college 
stelt voor de organisatie een bijdrage van 4.150 euro beschikbaar. 
 
College beantwoordt raadsvragen 
Er zijn raadsvragen gesteld over bladkorven, jongerenontmoetingsplekken en afvallen van takken van 
bomen. Het college heeft de antwoorden vastgesteld. 
 


