
Wij zoeken 
een nieuwe 

burgemeester



In maart 2020 neemt de huidige burgemeester van Gilze en Rijen 

afscheid en wij zijn op zoek naar zijn opvolg(st)er.

Welke eigenschappen moet die nieuwe burgemeester hebben? 

Aan wat voor persoon denken inwoners en raad wanneer zij de 

nieuwe burgemeester voor zich zien?

Een enquête onder de inwoners en gesprekken met vertegenwoordigers van  

organisaties en verenigingen leverden als rode draad op: we willen een daad- 

krachtige en betrokken burgemeester, die transparant werkt, draagvlak organiseert 

en zichtbaar is. En die nieuwe burgemeester is een verbinder en een netwerker,  

die boven de partijen staat. De gemeenteraad kan zich daar geheel in vinden.   

Inwonersconsultatie nieuwe burgemeester gemeente Gilze en Rijen - augustus 2019

De 

profiel-

schets van 

onze 

nieuwe 

burgemeester

>



gemeentehuis

Gilze en Rijen

Rijen



Onze vier kernen Rijen, Gilze, Molenschot en Hulten zijn leuke Brabantse dorpen, 

elk met een eigen karakter. Rijen heeft “stadse” trekken, bijvoorbeeld qua 

bevolkingssamenstelling en industriële activiteiten. Daarnaast hebben we ook 

de charme van de kernen Gilze, Molenschot en Hulten.

Vliegbasis Gilze-Rijen, bedrijventerreinen in Rijen en in Gilze en de ligging aan de 

Brabant-spoorroute en aan de A58 zijn belangrijke vestigingsfactoren; het aantal 

arbeidsplaatsen (12.000) is net zo groot als de werkzame bevolking. 

Wij hebben een goed voorzieningenniveau voor onze inwoners tegen een relatief 

laag kostenplaatje. En we zijn ambitieus: projecten ‘onder handen’ zijn o.a. de 

transformatie van de spoorzone in Rijen, de afronding van het centrumplan in 

Rijen, de realisering van het centrumplan in Gilze, de renovatie van het asiel- 

zoekerscentrum in Gilze en verduurzaming in/van alle kernen, waarbij groen een 

belangrijk aandachtspunt is. Gilze en Rijen is kortom een aantrekkelijke gemeente, 

die zo goed mogelijk probeert een “thuis” te zijn voor haar ruim 26.000 inwoners.

Vliegbasis Gilze-Rijen is de helikopterbasis 

van de Koninklijke Luchtmacht.

Wij 

hebben

als

gemeente 

veel te 

bieden.



Van onze nieuwe burgemeester verwachten wij dat hij/zij onze gemeente en  

haar inwoners omarmt en hier zo snel mogelijk komt wonen.

Onze nieuwe burgemeester heeft bestuurlijke ervaring (opgedaan in het  

publieke en/of private domein), is stressbestendig, is resultaatgericht en beschikt 

over analytische en communicatieve vaardigheden.

Hij/zij is een steunpilaar, die onze economische, ecologische en sociale ambities  

uitdraagt en de initiatieven van inwoners en bedrijven op die gebieden verbindt  

en verder brengt.  

Rijen  De Laverije is een gezellig winkelcentrum 

waar je lekker kunt shoppen en lunchen. 

Ook in de omgeving zijn diverse leuke winkels 

te vinden en parkeren is er gratis. Het centrum 

wordt binnenkort uitgebreid; het plan daarvoor  

is in ontwikkeling. 



De oude spreuk “met Sint Anneke gaat ieder Anneke om ’n  

manneke en ieder manneke om ’n Anneke” is nog steeds actueel. 

Volgens de overlevering is zij namelijk op hoge leeftijd bevallen 

van de maagd Maria. Daarom ontvangt het kerkdorpje ieder jaar 

op de naamdag van Sint-Anna (26 juli) vele pelgrims die vragen  

om een Anneke, manneke of kindje. In de beroemde Sint-Anna-

kapel, die dateert uit 1549, worden dan vele kaarsjes aangestoken.

Sint-Annakapel

Molenschot



We onderscheiden de volgende rollen. 

De burgemeester als burgervader/
burgermoeder
De burgemeester is “buiten de deur” het gezaghebbend boegbeeld van de  

gemeente. Wij zoeken een burgemeester die zich gemakkelijk onder alle lagen  

van de bevolking begeeft, de verenigingen opzoekt en deze taak op een betrokken, 

ongedwongen en benaderbare manier oppakt.

De burgemeester leeft mee met de inwoners, in goede en in verdrietige tijden.

We 

zoeken een 

burgemeester, 

die verschil-

lende rollen 

kan invullen 

en daar-

tussen goed 

kan schakelen. 



De burgemeester als netwerker
De gemeente Gilze en Rijen is geen eiland, maar een partner van talrijke maatschap-

pelijke organisaties, andere overheden en het bedrijfsleven. Van de burgemeester 

verwachten wij dat hij/zij als een betrouwbare en consistente partner in deze  

netwerken acteert: lokaal, in de regio Hart van Brabant, in de provincie en zo nodig  

landelijk. De burgemeester is afwisselend vertegenwoordiger, lobbyist, bruggen- 

bouwer en criticaster. Hij/zij heeft daarbij oog voor zowel het gemeentelijk als het 

regionaal belang. Essentieel is, dat de burgemeester opereert binnen de politieke  

kaders en zorgt voor verankering en terugkoppeling van het netwerk naar de  

bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

De burgemeester als raadsvoorzitter
De burgemeester is de onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraad en staat  

boven de partijen. Als raadsvoorzitter kan hij/zij goed omgaan met zijn/haar andere 

rol als collegevoorzitter. Wat we zoeken is een goede technisch voorzitter: iemand  

die het debat bevordert en dat vlot, met humor en tact, in goede banen weet te  

leiden en die daarbij ook de goede sfeer in de raad bewaakt.

Een echte voorzitter dus, die de raadsleden in hun waarde laat, zonder het doel  

van de discussie uit het oog te verliezen. Een voorzitter, die het belang van het  

duale stelsel onderkent en uitdraagt.

Rijen  Generaal Maczektunnel. 

De 1e Poolse Pantserdivisie heeft in oktober 1944 

onder aanvoering van generaal Stanisław Maczek 

o.a. de gemeente Gilze en Rijen van de Duitse 

bezetting en onderdrukking bevrijd.



De burgemeester als collegelid
Wij zoeken een burgemeester die als collegiaal lid van het college in de eerste plaats 

voorzitter is. Iemand die helpt de discussie naar een hoger plan te brengen en de  

onderlinge samenwerking stimuleert. Iemand die aldus de gezamenlijke besluit- 

vorming bevordert en die boven zijn/haar eigen mening stelt.

Van de burgemeester verwachten we dat hij/zij de wethouders de ruimte geeft.

De burgemeester als portefeuillehouder
We vinden het belangrijk dat de burgemeester op de aan hem/haar toegewezen 

beleidsterreinen (primair openbare orde en veiligheid) transparant handelt binnen de 

politieke kaders en aanspreekbaar en goed te volgen is voor raads- en collegeleden 

en voor de doelgroepen van beleid.

De burgemeester pakt – samen met partners, zoals politie en Openbaar Ministerie –  

problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid, waaronder ondermijning 

en drugscriminaliteit, stevig aan. 

We verwachten een daadkrachtig beleid op dat gebied, waarbij waar nodig duidelijke 

grenzen worden gesteld.

Hulten  Op 27 juli 2018 had het dorp 350 inwoners 

(CBS). De landbouw en veeteelt vormen de voor-

naamste bron van inkomsten. Hulten ligt aan de 

oude rijksweg (N282) tussen Rijen en Tilburg, vlak 

bij de vliegbasis Gilze-Rijen. Het ligt ook aan de 

spoorverbinding Breda - Tilburg, en is bekend bij 

treinspotters. 



De burgemeester als collega
De burgemeester is met de bestuurders en de ambtenaren één van de bewoners 

van het gemeentehuis. En hoewel de burgemeester geen “gewone” collega is, 

vinden we het wel belangrijk dat de burgemeester intern collegiaal handelt en 

organisatiesensitief is.

De burgemeester is het boegbeeld dat ook in de organisatie voorbeeldgedrag 

laat zien. Met humor en een open opstelling draagt de burgemeester bij aan goede 

verstandhoudingen en is hij/zij het gezicht van een organisatie die dienstbaar is.

De ambtelijke fusie met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau (ABG-organisatie) zorgt 

voor een bijzondere dynamiek. De burgemeester kan uitstijgen boven Gilze en Rijen 

sec, met name in de rol van bestuurder van de ABG-organisatie. Die rol is van groot 

belang in deze samenwerking en helpt de juiste accenten te leggen, zodat we samen 

de dienstverlening voor onze inwoners verder verbeteren.

Rijen  De Vier Margrieten - voorpagina

Legering van verschillende metalen 2006

Paul Veroude 

In 1999 schreef de gemeenteraad een kunst- 

opdracht uit ter ere van de millenniumwisseling. 

De in Hulten geboren kunstenaar Paul Veroude 

won met het ontwerp van de ‘Vier Margrieten’. 

Om de nieuwe eeuw te verbeelden koos hij voor 

een margriet, een echte lentebloem. De vier 

margrieten symboliseren de verbondenheid van de 

vier kernen: Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten. 



Resumé

Het voorgaande overziend, moet de nieuwe burgemeester  

van Gilze en Rijen in de eerste plaats een verbinder zijn.  

Met “verbinder” bedoelen we iemand die met zijn/haar  

empathisch vermogen de voorwaarden schept voor een  

optimale samenwerking tussen mensen.
Daarnaast vinden wij het van belang dat de burgemeester een 

netwerker is, die afwisselend lokaal, in de regio, in de provincie 

en landelijk zaken voor onze gemeente voor elkaar krijgt.

Algemeen

Voorts hanteren wij nog de volgende uitgangspunten:

- Wij gaan voor de beste kandidaat, waarbij de politieke 
    kleur niet belangrijk is.

- Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Wij 

zoeken 

in de 

eerste 

plaats 

een 

verbinder.

Molenschot  De multifunctionele accommodatie  

De Molenwiek wordt gerund door vrijwilligers.



Opgesteld door

werkgroep profielschets  

gemeenteraad Gilze en Rijen

Vastgesteld door

gemeenteraad Gilze en Rijen  

op 26 september 2019

Gilze  Het dorpshart Bisschop De Vetplein, in de 

volksmond ook wel ‘De Tip’ genoemd. Gilze is een 

van de oudste plaatsen in het land van Breda.
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