
   
 
 
 
 
 

B en W belicht… (GV1006473) 
 

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 7 februari 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.  

 
Gilze en Rijen schrijft in voor NK Tegelwippen 2023 
Op 21 maart 2023 start het NK Tegelwippen. Gilze en Rijen doet voor het eerst mee en roept 
inwoners op in de periode 21 maart tot 31 oktober 2023 zoveel mogelijk tegels te wippen uit de 
voor-, achter of geveltuin. Ook de gemeente gaat op verschillende plekken tegels wippen. Deze 
wedstrijd tussen gemeenten heeft ook een hoger, gemeenschappelijk doel. Wanneer tegels worden 
vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt Nederland meer klimaatbestendig, 
behaaglijker voor insecten en dieren en koeler op warme dagen. De gemeenteraad heeft het college 
ook opgeroepen om een andere gemeente uit te dagen. Het college heeft besloten om de gemeente 
Goirle uit te dagen. 
 
Resultaten burgerpeiling 2022 
De gemeente vindt het belangrijk om te weten hoe inwoners het leven in de gemeente ervaren. 
Daarom is in september 2022 een burgerpeiling gehouden onder 4.200 inwoners. 764 Inwoners 
hebben de vragenlijst ingevuld. Net als in 2020 is gevraagd naar hun beleving over het woon- en 
leefklimaat, de relatie tussen inwoner en gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en zorg en 
welzijn. De resultaten zijn bekend. Het college informeert de gemeenteraad hierover en de 
resultaten worden gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. 
 
College geeft opdracht om nieuwe duurzaamheidsvisie op te stellen 
Er is behoefte aan een nieuwe duurzaamheidsvisie. Het college heeft de projectbrief ‘opstellen 
duurzaamheidsvisie’ vastgesteld en informeert de gemeenteraad hierover met een 
raadsinformatiebrief. 
 
Kadernota 2024 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Midden-West-Noord Brabant 
De ambulancevoorziening voor de gemeente Gilze en Rijen is bij wet opgedragen aan de RAV  
Midden-West-Noord Brabant. De gemeente heeft van de RAV West-Midden-Noord Brabant de  
kadernota 2024 ontvangen . Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de  
kadernota. 
 
Raadsinformatiebrief Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant 
Samen met de andere gemeenten in de regio werkt de gemeente aan de Regionale Energie en 
Klimaatstrategie Hart van Brabant. In een raadsinformatiebrief informeert het college de 
gemeenteraad over de wijze waarop de regio rekening houdt met de komst van de Omgevingswet 
per 1 januari 2024. 
 
 



Inkoop Wmo begeleiding afgerond, college mandateert uitvoerder 
Samen met acht andere gemeenten uit de regio heeft de gemeente Wmo begeleiding ingekocht bij 
de coalitie Wmo begeleiding Hart van Brabant. Het college geeft de bestuurder van Stichting RIBW 
Brabant toestemming om besluiten te nemen tot toekennen, wijzigen (op- en afschalen van 
begeleiding) en beëindigen van de maatwerkvoorziening begeleiding zoals bedoeld in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. 
 
Inkoop individuele jeugdhulp afgerond, college mandateert uitvoerder 
Samen met 10 andere gemeenten uit de regio heeft individuele jeugdhulp ingekocht. de gemeente 
deze dienst taakgericht ingekocht. Het college geeft de uitvoerder de bevoegdheid om 
maatwerkvoorzieningen te kunnen toekennen, wijzigen en beëindigen. 
 
Resultaat Zelfevaluatie en inhoudelijke controle 2021 Basisregistratie Personen en reisdocumenten 
Om de kwaliteit en beveiligingsmaatregelen te beoordelen van de Basisregistratie Personen en de  
uitgifte van reisdocumenten heeft de gemeente een zelfevaluatie en een inhoudelijke controle  
uitgevoerd. Uit deze onderzoeken blijkt dat de gemeente voldoet aan de landelijke  
norm. 
 
Handhavend optreden 
De eigenaar van een woning met grond aan de Broekdijk in Hulten houdt zich niet aan de regels van 
het geldende bestemmingsplan. Het college besluit hem hierop aan te spreken en gaat handhavend 
optreden. 
 
Gedoogbeschikking tijdelijk bewonen recreatiewoning 
Een inwoner heeft toestemming gevraagd om tijdelijk in een recreatiewoning op een recreatiepark in 
Rijen te mogen wonen. Het college verleent met een gedoogbeschikking toestemming voor de 
periode van maximaal een jaar. 
 
 


