
Gemeentenieuws

Politieke Avond - Donderdag 25 november 2021

• De Politieke Avond van 25 november vindt digitaal plaats. 
• Alle onderdelen worden live uitgezonden via www.sonenbreugel.notubiz.nl. 
•  Wilt u deelnemen aan een beeldvormende sessie, of inspreken bij een oordeelsvormende sessie? Stuur dan minimaal 24 uur vóór aanvang                               

van de Politieke Avond een bericht naar griffie@sonenbreugel.nl. 

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

Verordening Commissie bezwaarschiften 
Als de gemeente een bezwaarschift ontvangt, dan wordt het 
bezwaar voor advies aan de commissie bezwaarschriften voorgelegd. 
De verordening waarin dit geregeld is, is vastgesteld in 1999. 
Deze verordening is verouderd en moet geactualiseerd worden. 
De nieuwe versie kan nu door de raad besproken en vastgesteld 
worden. 

Sessie 2 - Beeldvormend (19:30 - 20:15)

Transitievisie Warmte  
Als uitwerking van het Klimaatakkoord, moeten alle gemeenten 
een Transitievisie Warmte opstellen. In zo’n visie geven we aan hoe 
we van aardgas kunnen overstappen op andere warmtebronnen. 
De transitievisie voor Son en Breugel is klaar en kan door de raad 
besproken worden. 

Raadsvergadering  - Besluitvormend (20:30 ) 

Hamerstukken
•  Deelname Metropoolregio Eindhoven in stichting Bureau Inkoop en 

Aanbestedingen Zuidoost-Brabant

Bespreekstukken
•  Benoeming burgerleden gemeenteraad
•  Beleidsnota Openbaar groen
• Afvalstoffenverordening 2021 en toetreding Blink
•  Uitbreiding onderwijshuisvesting Regenboog / Krommen Hoek en 

Ruimte / Bloktempel inclusief kinderopvang Korein
• Verordening inburgering Son en Breugel 2022
• Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Moties
• Motie vliegveld

•  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.

Dinsdag 23 november, aanvang 20.00 uur.

Agenda:
• Controleprotocol + normenkader
•  Evaluatie begrotingsbehandeling en                          

2e bestuursrapportage

Besluitenlijsten raadsvergaderingen 4 november, voortgezet op 
10 november, en 11 november 2021

Inloopuur Raad 18 november 
gaat niet door

Politieke Avonden weer digitaal

Vergadering Auditcommissie 23 november

De besluitenlijsten van deze raadsvergaderingen 
zijn te bekijken op www.sonenbreugel.nl bij 
Over de gemeente, Gemeenteraad, Besluitenlijst 
gemeenteraad. Daar staan ook de besluitenlijsten 
van eerdere raadsvergaderingen.

We hebben eerder aangekondigd dat de raad weer 
gaat starten met het inloopuur voor inwoners, 
organisaties en bedrijven. In verband met de 
aangescherpte coronamaatregelen komt het 
inloopuur voorlopig te vervallen.

In verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen heeft de raad besloten dat 
alle Politieke Avonden weer in digitale vorm 
plaatsvinden.

Hebt u vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier 
Frans den Hengst, telefoon 491491, 
f.denhengst@sonenbreugel.nl

•  Vergaderschema 2022

De vergadering is live te volgen via 
https://sonenbreugel.notubiz.nl
Daar vindt u ook de complete agenda en de 
vergaderstukken.


