
Gemeentenieuws

Politieke avond - Donderdag 11 november 2021

De Politieke Avond van 11 november vindt plaats in het gemeentehuis. 
•  Sessies 1 en 3 vinden plaats in de raadzaal en worden live uitgezonden via www.sonenbreugel.notubiz.nl. 
•  Sessies 2, 4 en 5 vinden plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessies worden geluidsopnames gemaakt, die enkele dagen later via onze website                 

te beluisteren zijn.
•  Eventuele veranderingen naar aanleiding van wijzigingen in de coronamaatregelen worden bekend gemaakt via de gemeentepagina van                            

10 november en de facebook-pagina van Gemeente Son en Breugel.
                                            

Sessie 1 - Oordeelsvormend (19:30 - 20:15)

Onderwijshuisvesting basisscholen + kinderopvang 
Basisscholen De Ruimte en de Bloktempel groeien uit hun jasje en 
willen daarom uitbreiden. Dat geldt ook voor de kinderopvang op die 
locaties. De raad heeft hier eerder al geld voor gereserveerd, maar 
dat is niet genoeg. Ook voor de nieuwbouw van de Regenboog/
Krommen Hoek is extra geld nodig. 

Sessie 3 - Oordeelsvormend (20:30 - 21:15)

Verordening Inburgering
Vanaf 1 januari 2022 krijgt de gemeente een belangrijke rol bij 
de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Om invulling aan 
die nieuwe wettelijke taak te geven, ligt er een voorstel voor een 
inburgeringsverordening op tafel. 

Sessie 4 - Oordeelsvormend (20:10 - 20:25)

Deelname aan Stichting Bizob
De Metropoolregio Eindhoven (MER) maakt voor inkoop gebruik 
van de diensten van de Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen 
Zuidoost-Brabant (Bizob). Voor voortzetting van deze samenwerking is 
het nodig dat de MRE deelneemt aan die stichting. De gemeenteraad 
moet daar toestemming voor geven. 

Sessie 2 - Oordeelsvormend (19:30 - 20:05)

Regionale Energiestrategie  
In de Regionale Energiestrategie staat beschreven hoe we in de 
Metropoolregio Eindhoven klimaatneutraal willen worden. Op 
het concept van deze nota heeft de gemeenteraad een zienswijze 
ingediend. In de definitieve versie die nu ter vaststelling voorligt, is 
die zienswijze volledig overgenomen. 

Pauze (20:15 - 20:30)

Pauze (20:05 - 20:10)

Vragenhalfuurtje op ‘t Plein (19:00 - 19:30)

Raadsvergadering  - Besluitvormend (21:30 ) 

• Bestemmingsplan Van den Elsenstraat
• Aankoop ontwikkellocatie Veerstraat
• Motie Vliegveld
• Motie Vernieuwing verkiezingsborden

Pauze (21:15 - 21:30)

Pauze (20:25 - 20:30)

Sessie 5 - Oordeelsvormend (20:30 - 21:15)

Actualisatie Algemeen Plaatselijke Verordening
De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet regelmatig 
geactualiseerd worden. Vooruitlopend op de volgende actualisatie, 
krijgt de raad aan de hand van enkele voorbeelden de gelegenheid om 
aan te geven wat wel en wat niet in de APV opgenomen moet worden.

•  Tijdens de beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te 
nemen aan het gesprek. 

•   Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het 
spreekrecht. U krijgt dan bij aanvang van de sessie maximaal 5 
minuten het woord om uw visie op het onderwerp mee te geven.

•  Wilt u mee praten of inspreken? Meld u dan minimaal 24 uur voor 
aanvang van de politieke avond aan via griffie@sonenbreugel.nl.
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